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 1.1 GENERALITĂŢI 

1.1.1 Denumirea planului 

Plan Urbanistic General al comunei Hoceni, jud. Vaslui. 
 
Situată în partea central-estică a județului Vaslui, comuna Hoceni este așezată la vest de lunca 
Prutului, în zona dealurilor hușene (Dealurile Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina – Creţeşti în 
partea de Nord şi Nord-Est şi Depresiunea Elan – Sărata în partea de sud, sud-est şi est a comunei). 
Reședința comunei, satul Hoceni, se află la distanţa de 22 km de municipiul Huşi şi la 51 km 
depărtare de municipiul Vaslui. Are ca vecinătăţi: 

• Nord:   comuna Crețești; 

• Nord - Est și Est:  comuna Dimitrie Cantemir; 

• Sud şi Sud - Vest:  comuna Vutcani; 

• Vest:   comuna Oltenești şi Albeşti. 
Teritoriul comunal este format din satele Hoceni, Oţeleni, Deleni, Tomșa, Şişcani, Barboşi şi Rediu. 
Suprafaţa totală a comunei este de 9380 ha, din care intravilanul existent reprezintă 711,60 ha. Prin 
PUG se intenţionează reducerea suprafeţei intravilanului la 646,26 ha. În prezent (anul 2015), 
populaţia comunei este de 2853 locuitori (sursa: INS Vaslui), în scădere drastică faţă de anii anteriori 
(3197 locuitori în anul 2002). Densitatea generală este de 30,41 locuitori/ kmp. Bilanţul natural al 
populaţiei este negativ (-10,93‰ în 2013). Alte caracteristici specifice ale comunei, sunt: 

• rangul comunei: III; 

• polarizare: scăzută - municipiul Huși (24 km); 

• influența locală: specifică zonelor profund rurale; 

• potențial demografic: comună de mărime medie ca populație (cca. 2800 locuitori), cu grad foarte 
ridicat de îmbătrânire, cu resurse mari de populație activă (48,4%), dar în scădere și resurse 
agricole pe persoană activă mari (24 persoane la 100 ha teren agricol și 59 persoane la 100 UVM; 

• resurse funciare: comună cu suprafață foarte mare (cca 9380 ha), 68,39% teren agricol și 25,27% 
păduri din suprafața totală a comunei; 

• profil economic: economie agricolă (culturi de câmp și creșterea animalelor), economie silvică cu 
posibilități mari de diversificare a activităților economice neagricole; 

• activități neagricole: comerț și alimentație publică, depozitarea și prelucrarea produselor 
agricole, prestări servicii și silvicultură; 

• alte categorii de resurse pentru dezvoltare: potențial pastoral, resurse silvice mari, potențial 
viticol, terenuri agricole nelucrate, exploatare cariere (gresie, nisipuri și luturi), obiective turistice 
(monumente ale eroilor Hoceni, Deleni) și resurse umane; 

• situația drumurilor: grad de modernizare mediu (91,0%), cu densitate bună (237 ml/100 ha 
suprafață totală); 

1.1.2 Justificarea necesităţii planului 

Planul are ca scop principal evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor și a propunerilor de 
dezvoltare urbanistică a comunei Hoceni şi a localităţilor componente, din punct de vedere al 
amenajării teritoriului. Scopurile planului sunt: 
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• Stabilirea direcţiilor, priorităţilor și reglementărilor de amenajare a teritoriului și dezvoltare 
urbanistică a localităţilor;  

• Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;  

• Precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, 
reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 

• Evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul localităţii; 

• Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi serviciilor; 

• Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică; 

• Asigurarea suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire; 

• Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

1.1.3 Domeniul evaluării 

Prin PUG s-au stabilit inclusiv următoarele obiective specifice care pot avea implicaţii de mediu: 
1. Obiectivul nr. 1 – Extinderea sistemului public centralizat de alimentare cu apă și realizarea unui 

sistem de canalizare a apelor uzate în toate satele comunei; 
2. Obiectivul nr. 2 – Sistem de alimentare cu gaze naturale în toate satele comunei; 
3. Obiectivul nr. 3 – Prevenirea şi combaterea riscurilor naturale;  
4. Obiectivul nr. 4 – Modernizarea și dezvoltarea căilor de comunicație rutieră; 
5. Obiectivul nr. 5 – Extinderea şi restrângerea intravilanului şi zonare funcţională; 
6. Obiectivul nr. 6 – Amenajare spaţii verzi; 
7. Obiectivul nr. 7 – Managementul deşeurilor. 

 1.2 OBIECTIVELE PLANULUI 

Obiective specifice care pot avea implicaţii de mediu şi care sunt evaluate în cadrul analizei de mediu 
sunt descrise în continuare. 

1.2.1 Obiectivul 1 – Extinderea sistemului public centralizat de alimentare cu apă și 
realizarea sistemului de canalizare a apelor uzate în toate satele 

Situaţia actuală la nivel de UAT: 
 
Alimentarea cu apă  
Comuna Hoceni dispune în prezent de un sistem funcţional de alimentare cu apă în localităţile Hoceni 
şi Oţeleni. În localitatea Deleni este în curs de execuţie un sistem de alimentare cu apă, fiind în 
prezent la un stadiu fizic de 80%. În loc. Barboşi, sistemul de alimentare cu apă este în curs de 
atribuire a contractului de execuţie urmând a fi executat în cursul anului 2016. Pentru localităţile 
Tomşa şi Şişcani există un proiect tehnic pentru care nu s-a găsit încă finanţare.  
 
Detalierea sistemelor de alimentare cu apă se face în tabelul de mai jos. 
 
Nr. 
Crt. 

Sat component Descrierea succintă a proiectului 
Stadiu de implementare 
/ realizare 

1.  Hoceni 

Exista Sistem de alimentare cu apă potabilă dat în folosinţă din 
anul 2007: 

• Sursă de apă: 2 puţuri forate la 30 m + 1 puţ la adâncime de 
180 m 

• Reţea de aducţiune: 1300 m; 

• Înmagazinare: 1 rezervor subteran din beton: 150 mc 

• Tratare apă: staţie de clorinare 

• Reţea de distribuţie: 5200 m 

În funcţiune 

2.  Oţeleni 
Există Sistem de alimentare cu apă potabilă finalizat în anul 2015: 

• Sursă de apă: captare drenuri 50 m; 
Finalizat 
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• Reţea de aducţiune: 65 m; 

• Înmagazinare: 3x50 mc rezervoare polistif = 150 mc 

• Tratare apă: sta ţie de clorinare 

• Reţea de distribuţie: 7540 m 

3.  Deleni 

Sistem de alimentare cu apă potabilă – ÎN CURS DE EXECUŢIE – 
estimate a se finaliza în anul 2016: 

• Sursă de apă: Captare drenuri 70 m; 

• Reţea de aducţiune: 715 m; 

• Înmagazinare: 3 x 50 mc rezervoare polistif =  150 mc; 

• Tratare apă: staţie de clorinare; 

• Reţea de distribuţie: 6935 m 

În curs de execuţie – 
stadiu fizic: 80% 

4.  Şişcani + Tomşa 

Sistem de alimentare cu apă în satele Şişcani şi Tomşa – NU EXISTĂ 
FINANŢARE. În prezent – în aşteptarea finanţării: 

• Sursă de apă: 2 puţuri forate la adâncime – 190 m 

• Conducta de legătură între puţuri – 250 m 

• Reţea de aducţiune: 1625 m 

• Înmagazinare: rezervoare polistif = 175 mc 

• Tratare apă: staţie de clorinare; 

• Reţea de distribuţie:  
o Şişcani – 6275 ml; 
o Tomşa – 2720 ml. 

În promovare / căutare 
sursă de finanţare. Există 
proiect tehnic 

5.  Barboşi 

Sistem de alimentare cu apa în localitatea Barboşi – sistem cu 
alimentare din 2 surse diferite şi cu 2 zone de înmagazinare / 
distribuţie: 

• Sursă de apă:  
o Zona inferioară – 1 puţ forat de adâncime – 190 m; 
o Zona superioară – captare drenuri 60 m 

• Reţea de aducţiune:  
o Zona inferioară – 700 m; 
o Zona superioară – 700 m 

• Înmagazinare: 
o Zona inferioară – rezervor 200 mc; 
o Zona superioară – rezervor 150 mc; 

• Tratare apă: 2 staţii de clorinare pentru fiecare intrare în 
rezervor 

• Reţea de distribuţie: 6500 ml: 
o Zona inferioară – 3300 ml; 

Zona superioară – 3200 ml. 

Este finanţat prin PNDR . 
În curs de contractare a 
constructorului 

6.  Rediu 
Nu se justifică realizarea unui sistem de alimentare cu apă 
deoarece satul este aproape depopulat. 

 

 
Pentru toate elementele sistemelor de alimentare cu apă (captare, înmagazinare, tratare, pompare) 
se asigură sau se va asigura perimetrele de protecţie sanitară conform HG 930/2005. Mărimea 
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare este de 10m, pentru 
instalaţii de tratare este 20m, pentru rezervoare îngropate este 20m şi pentru aducţiuni este 10m, 
conform H.G. 930/2005. 
 
Iniţial, comuna Hoceni era prevăzută în Masterplanul Apă / canal – judeţul Vaslui cu investiţiile 
Alimentare cu apă în satul Barboşi şi Alimentare cu apă în satele Şişcani şi Tomşa. Având în vedere că 
proiectul de alimentare cu apă în satul Barboşi a primit finanţare din altă sursă (PNDR), primăria 
Hoceni a retras acest proiect din lista de investiţii pe POS Mediu prin adresa nr. 8625/02.12.2015 
transmisă către ADI Utilităţi publice pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare din mun. 
Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, jud. Vaslui. 
 
Alimentarea cu apă a populaţiei care nu este racordată la sistemul centralizat este asigurată din 
fântâni. Situația fântânilor din comuna este următoarea: 
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Sat Număr fântâni 

Hoceni 53 

Barboși 75 

Deleni 33 

Oțeleni 81 

Şişcani 45 

Tomșa 12 

Rediu 2 

Total 301 

Sursa: CDC, din Strategia de dezvoltare rurală durabilă a comunei Hoceni 2014 - 2020 

 
Calitatea apei din surse subterane este (Sursa: DSP Vaslui): 

• Grad minim de nepotabilitate a apei: 38,0%; 

• Procent probe necorespunzătoare microbiologic: 12%. 
 
Canalizarea. 
Comuna Hoceni nu dispune în prezent de sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate. Pentru 
satele Hoceni, Oţeleni şi Deleni nu există proiecte tehnice. S-au făcut propuneri (inclusiv în strategia 
de dezvoltare a comunei). Pentru satele Şişcani şi Tomşa există un proiect tehnic comun de realizare 
a unui sistem de canalizare cu staţie de epurare care în prezent este în fază de căutare a surselor de 
finanţare. Proiectul este inclus în Masterplanul apă / canal – jud. Vaslui. În loc. Barboşi, sistemul de 
canalizare şi epurare este în curs de atribuire a contractului de execuţie urmând a fi executat în 
cursul anului 2016 din fonduri PNDR. 
 
Situaţia proiectelor de canalizare şi epurare a apelor uzate în comuna Hoceni, este prezentată în 
tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
Crt. 

Sat component Descrierea succintă a proiectului 
Stadiu de implementare 
/ realizare 

1.  Hoceni 

Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Hoceni: 

• Sistem de canalizare divizor, L = 6500 m (separativ); 

• Staţii de pompare ape uzate: 1 cu debit de 100 mc/zi, înălţimea 
de pompare 3 mCA, putere electrică 2.3 kW; 

• Staţie de epurare compactă tip ADIPUR; 
o Debit influent: 3000 mc/lună; 
o Debit efluent: 2800 mc/lună, PE 7.90 kW. 

Aceasta reprezintă o 
estimare (date de 
proiectare preliminare) 
NU ESTE REALIZAT NICI 
UN stadiu de proiectare 

2.  Oţeleni 

Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Oţeleni: 

• Sistem de canalizare divizor, L = 8500 m (separativ); 

• Staţii de pompare ape uzate: 1 cu debit de 100 mc/zi, înălţimea 
de pompare 3 mCA, putere electrică 2.3 kW; 

• Staţie de epurare compactă tip ADIPUR; 
o Debit influent: 3000 mc/lună; 
o Debit efluent: 2800 mc/lună, PE 7.90 kW. 

Aceasta reprezintă o 
estimare (date de 
proiectare preliminare) 
NU ESTE REALIZAT NICI 
UN stadiu de proiectare 

3.  Deleni 

Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Deleni: 

• Sistem de canalizare divizor, L = 8500 m (separativ); 

• Staţii de pompare ape uzate: 1 cu debit de 100 mc/zi, înălţimea 
de pompare 3 mCA, putere electrică 2.3 kW; 

• Staţie de epurare compactă tip ADIPUR; 
o Debit influent: 3000 mc/lună; 
o Debit efluent: 2800 mc/lună, PE 7.90 kW. 

Aceasta reprezintă o 
estimare (date de 
proiectare preliminare) 
NU ESTE REALIZAT NICI 
UN stadiu de proiectare 

4.  Şişcani + Tomşa 

Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satele Şişcani 
şi Tomşa – NU EXISTĂ FINANŢARE – în prezent în aşteptarea 
finanţării 

• Sistem de canalizare divizor, L = 6477 m (separativ); 

• Lungimea colectoarelor de scurgere forţată prin pompare 744m 

• Staţii de repompare ape uzate: 3 cu debit de 100 mc/zi, 
înălţimea de pompare 6 mCA, putere electrică 3 x 2.2 kW; 

• Staţie de epurare mecanobiologică, capacitate 100 mc/zi 

În promovare / căutare 
sursă de finanţare. Există 
proiect tehnic 
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o Debit influent: 3000 mc/lună; 
o Debit efluent: 2800 mc/lună, 

5.  Barboşi 

Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în satul Barboşi: 

• Sistem de canalizare divizor, L = 6500  m (separativ); 

• Staţii de repompare ape uzate: 1 cu debit de 100 mc/zi, 
înălţimea de pompare 6 mCA, putere electrică 2.3 kW; 

• Staţie de epurare compactă tip ADIPUR 
o Debit influent: 3000 mc/lună; 
o Debit efluent: 2800 mc/lună, PE 7.90 kW 

Este finanţat prin PNDR . 
În curs de contractare a 
constructorului 

6.  Rediu 
Nu se justifică realizarea unui sistem de canalizare a apelor uzate 
deoarece satul este aproape depopulat. 

 

 
Staţiile de epurare compacte sunt prevăzute a fi amplasate cu respectarea prevederilor art. 11 din 
Ord. 119/2014, respectiv la 100 m faţă de locuinţe. Efluentul staţiilor de epurare este deversat în 
receptorii naturali – respectiv pâraiele Barboşi, Oţeleni sau Bujorul. 
 
Iniţial, comuna Hoceni era prevăzută în Masterplanul Apă / canal – judeţul Vaslui cu investiţiile 
Canalizare şi epurare în satul Barboşi şi Canalizare şi epurare în satele Şişcani şi Tomşa. Având în 
vedere că proiectul de canalizare şi epurare în satul Barboşi a primit finanţare din altă sursă (PNDR), 
primăria Hoceni a retras acest proiect din lista de investiţii pe POS Mediu prin adresa nr. 
8625/02.12.2015 transmisă către ADI Utilităţi publice pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi 
Canalizare din mun. Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, jud. Vaslui. 
 
Acţiuni /  măsuri propuse prin PUG: 
Alimentarea cu apă 
În PUG sunt preluate direcţiile strategice stabilite în Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni pentru 
perioada următoare. Astfel, în PUG se prevăd proiectele de alimentare cu apă a satelor Şişcani şi 
Tomşa, Barboşi şi Deleni (care este în curs de execuţie). După implementarea proiectelor descrise 
mai sus, comuna Hoceni va dispune în toate satele (mai puţin cătunul Rediu – unde nu se justifică) de 
alimentare cu apă în sistem centralizat. 
 
Canalizarea 
În PUG sunt preluate direcţiile strategice stabilite în Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni pentru 
perioada următoare. Astfel, în PUG se prevăd proiectele de canalizare şi epurare a apelor uzate 
descrise în tabelul de mai sus. După implementarea proiectelor descrise mai sus, comuna Hoceni va 
dispune în toate satele (mai puţin cătunul Rediu – unde nu se justifică) de sisteme de canalizare şi 
epurare a apelor uzate în sistem divizor. 

1.2.2 Obiectivul nr. 2 – Asigurarea energiei termice și electrice necesare 

Situaţia actuală la nivel de UAT: 
Alimentarea cu energie electrică a comunei Hoceni este asigurată din reţeaua de medie tensiune de 
20 KV, care este racordată la Sistemul Energetic Naţional. Gospodăriile sunt electrificate în proporţie 
de 100%. Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în localitatea Hoceni este în 
general bună. 
Alimentarea cu gaze naturale şi căldură . Comuna Hoceni nu este racordată la reţeaua de distribuţie 
a gazelor naturale; zona judeţului în care se află amplasată comuna este deficitară din acest punct de 
vedere. Comuna nu este alimentată cu energie termică în sistem centralizat. Alimentarea cu căldură 
a locuinţelor se realizează în totalitate cu sobe cu combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.). 
 
Situația prevăzută prin PUG 
Alimentarea cu energie electrică. Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se 
propun extinderi ale reţelei de joasă tensiune. 
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Alimentarea cu gaze naturale. Cea mai apropiată localitate care beneficiază de gaze naturale este 
Roșiești. Se propune alimentarea cu gaze naturale a localităţii Hoceni din reţeaua existentă în 
localitatea Roşieşti, prin intermediul unui racord proiectat corespunzător.  
Alimentarea cu căldură. Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a clădirilor  cu 
caracter socio-cultural din satele comunei să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor 
funcţiona pe bază de gaze naturale din conductă de distribuţie de presiune redusă propusă. 

1.2.3 Obiectivul nr. 3 – Prevenirea şi combaterea riscurilor naturale 

Situaţia actuală la nivel de UAT: 
Inundaţii. Cursurile de apă de pe raza comunei Hoceni care pot genera inundaţii, sunt următoarele: 

• Pârâul Bujorul – ce traversează localitățile Şişcani, Tomșa și Hoceni, pe o lungime de cca. 7 km 

• Pârâul Oţeleni – ce traversează localitatea Oțeleni; 

• Pârâul Barboşi - ce traversează localitatea Barboși. 
 
La nivel macroteritorial, pentru bazinul Prut-Bârlad, din care face parte și teritoriul comunei Hoceni, 
va fi realizat Master Planul privind managementul riscului la inundaţii, care prevede elaborarea 
hărţilor de hazard la inundaţii pentru întregul bazin, precum şi realizarea unor lucrări de apărare 
împotriva inundaţiilor. Aceste hărţi vor indica zonele inundabile din cadrul bazinului. Până atunci, 
A.B.A. Prut-Bârlad a publicat o hartă (cu rezoluţie mai mică) a zonelor cu risc semnificativ de 
inundaţii, de unde rezultă că  reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Hoceni nu prezintă un 
grad de risc semnificativ la producerea de inundaţii. Conform A.B.A. Prut-Bârlad, pâraiele riverane 
(dintre care cel mai mare este pârâul Bujorul) se înscriu pe toată lungimea cursului în categoria celor 
cu risc foarte redus la producerea de inundaţii.  
 

Situaţia zonelor de risc la inundaţii 

Bazin hidrografic 
Curs de apa 

Localităţi 
afectate 

Obiective afectabile Cauzele afectării 

Pârâul Bujorul 

Şişcani 
50 locuinţe 
10 ha arabil 
80 ha fâneață 

Locuinţe situate în zone inundabile 
Scurgeri de pe versanţi şi revărsări 

Tomșa 
5 locuinţe 
2 ha arabil 
25 ha fâneață 

Locuinţe situate în zone inundabile 
Scurgeri de pe versanţi şi revărsări 
2 poduri subdimensionate şi colmatate 

Hoceni 

25 locuinţe 
20 ha arabil 
40 ha fâneață 
2 obiective social-
economice 
0,2 km DJ 244 B 

Locuinţe situate în zone inundabile 
Scurgeri de pe versanţi şi revărsări 
3 poduri subdimensionate şi colmatate 

Pârâul Oţeleni Oţeleni 

60 locuinţe 
60 ha arabil 
50 ha fâneață 
0,5 km DC  

Locuinţe situate în zone inundabile 
Scurgeri de pe versanţi şi revărsări 
3 poduri subdimensionate şi colmatate 

Versant Dealu Satului Deleni 
20 locuinţe 
10 ha arabil 
1 km DC 166 

Locuinţe situate în zone inundabile 
Scurgeri de pe versanţi şi revărsări 

Pârâul Barboşi Barboşi 

50 locuinţe 
30 ha arabil 
100 ha păşune 
0,5 km DC 

Locuinţe situate în zone inundabile 
Scurgeri de pe versanţi şi revărsări 
1 pod subdimensionat şi colmatat 

Sursă: A9 A.N. Apele Române -  Ape Prut, din Strategia de dezvoltare rurală durabilă  a comunei Hoceni 2014- 2020 

 
Furtuni, secetă. Conform Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui 
pentru anul 2015, comuna Hoceni face parte dintre zonele predispuse frecvent acestor manifestări. 
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Cutremure. Din punct de vedere seismic, teritoriul comunei se află în zona de influenţă a 
cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90-150 km şi se 
încadrează, conform Normativului P100-1/2013  în zona de hazard seismic cu o valoare a acceleraţiei 
orizontale a terenului ag = 0,30 g, şi o perioadă de colţ TC = 0,7 sec. 
 
Alunecările de teren pot apărea în partea sudică a satului Hoceni și în vestul satului Oțeleni, pe 
suprafeţe restrânse. 
   
Acţiuni /  măsuri propuse prin PUG:  
Inundaţii. Conform “Strategiei de management al riscului la inundaţii” principalele activităţi ale 
managementului inundaţiilor sunt: 
 
Activităţi preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire): 

• evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în zonele 
potenţial inundabile, adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii și 
promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor agricole şi silvice; 

• realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor; 

• realizarea de măsuri nestructurale: controlul utilizării albiilor minore; elaborarea hărţilor de risc 
la inundaţii la nivelul bazinului Prut-Bârlad (proiect depus pentru finanţare) și a programelor 
măsuri pentru reducerea riscului; introducerea sistemelor de asigurări etc. 

• construirea unor diguri şi canale pentru a reţine apa revărsată; 

• aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii aflate în zone 
afectate de inundaţii să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora; 

• întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de pe maluri, 
prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot colmata albia; 

• implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii; 

• comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii. 
 
Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se întreprind în 
timpul desfăşurării fenomenului de inundaţie: 
• detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile și prognozarea evoluţiei şi 

propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă; 
• avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de apariţie al 

inundaţiilor; 
• organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de urgenţă; 
• asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru intervenţia operativă. 
 
Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 
• ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de dezastru  
• reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie împotriva 

inundaţiilor; 
• revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii procesului de 

planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona afectată, precum şi 
în alte zone. 

 
Înzăpeziri. Prevenirea și managementul situațiilor se înzăpezire este de competența autorităților 
locale împreună cu alte instituții abilitate (D.R.D.P., I.J.S.U. Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, etc.), în 
funcție de amploarea situației de urgență impuse de înzăpezire. Măsurile necesare în timpul 
sezonului rece care au ca scop limitarea înzăpezirii localităților și a drumurilor publice, precum și a 
efectelor acesteia asupra populației și activităților, includ: 
• existența unui plan operativ de acțiune pe timpul iernii la nivelul DRDP; 
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• asigurarea cu utilaje și mijloace de transport, materiale chimice și antiderapante și carburanți; 
• apărarea sectoarelor de drum expuse cu panouri parazăpezi și perdele forestiere de protecție 
• înștiințarea populației despre posibilitatea de a se produce înzăpeziri și îngheț, atenționarea 

acesteia în ceea ce privește aprovizionarea cu produsele de bază și asupra măsurilor specifice de 
comportament, protecție și prim ajutor pe timp de iarnă 

• stabilirea evidenței persoanelor în vârsta și a celor cu dizabilități fizice și psihice care locuiesc 
singure pentru ajutarea de urgență a acestora 

• participarea activă a populației la activitățile de înlăturare a nămeților de zăpadă din zonele 
limitrofe gospodăriilor și la operațiunile de deblocare a căilor de acces și altor elemente de 
infrastructură. 

 
Alunecări de teren, eroziuni și cutremure 
• lucrări de nivelare şi modelare a terenurilor cu alunecări, pentru eliminarea excesului de apă de 

pe versanţi şi asigurarea unui drenaj natural-extern, asigurându-se condiţiile de evacuare a 
surplusului de apă; 

• toate drumurile de exploatare al căror traseu intersectează normal sau oblic linia de scurgere pe 
terenurile cu alunecări şi eroziune puternică trebuie să fie prevăzute cu canal marginal; 

• se recomandă ca toate canalele înclinate de pe terenurile cu alunecări să fie impermeabilizate, 
iar consolidarea să fie făcută cu un strat de balast; 

• controlul activităţilor antropice care contribuie la producerea alunecărilor (păşunatul, efectuarea 
de lucrări necontrolate în baza versanţilor susceptibili la alunecare, etc.);  

• introducerea sistemelor antierozionale (sisteme de lucru pe direcţia generală a curbelor de nivel - 
efectuarea lucrărilor agricole în sensul curbelor de nivel, în fâşii, sisteme cu benzi înierbate, 
sisteme cu terase pe arabil) şi a culturilor ameliorative şi înfiinţarea de plantaţii silvice, pomicole 
şi viticole cu rol de protecţie în zonele afectate de alunecări; 

• evitarea supra încărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este instalată superficial; 
• practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a solului, cu rol 

împotriva eroziunii; 
• restrângerea suprafeţelor afectate şi reintroducerea, prin măsuri de reconstrucţie ecologică, a 

terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier. 
 
În Strategia de dezvoltare a comunei sunt propuse următoarele investiţii în vederea prevenirii 
riscurilor naturale: 
1. Reabilitarea a 1500 ha de teren accidentat prin executarea împăduririlor și executarea de lucrări 

de îmbunătățiri funciare și combatere a eroziunii solului în vederea redării agriculturii, până la 
31.12.2020;  

2. Realizarea obiectivului „Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetrele de 
ameliorare Hârtop – Hoceni (74,03 ha) și Coasta Stânii – Barboși (26,91 ha), comuna Hoceni, 
județul Vaslui” în suprafață totală de 100,94 ha până la 30.11.2019;  

3. Achiziționarea unei autosanitare pentru dotarea SVSU Hoceni până la 15.10.2017;  
4. Achiziționarea unei bărci pneumatice cu motor pentru dotarea SVSU Hoceni până la 15.10.2017;  
5. Executarea activităților de curățare a pășunilor comunei de spini și arbuști, curățarea albiilor 

pâraielor de pe teritoriul comunei, curățarea cimitirelor, anual;  
6. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Bujorul de la intrarea în localitatea Șișcani până la 

ieșire, pe o lungime de 2,5 km, construirea de poduri și podețe peste pârâul Bujorul, până la 
30.11.2020;  

7. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Bujorul de la intrarea în localitatea Tomșa până la 
ieșire, pe o lungime de 1,5 km, construirea de poduri și podețe peste pârâul Bujorul, până la 
30.11.2020;  

8. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Bujorul de la intrarea în localitatea Hoceni până la 
ieșire din comună, pe o lungime de 2,5 km, construirea de poduri și podețe peste pârâul Bujorul, 
până la 30.11.2020;  
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9. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Oțeleni de la intrarea în localitatea Oțeleni până la 
ieșire, pe o lungime de 5 km, construirea a 2 poduri (Burghelea și Casa parohială) peste pârâul 
Oțeleni, până la 30.11.2020;  

1.2.4 Obiectivul nr. 4 – Modernizarea și extinderea căilor de comunicație rutieră 

Situaţia actuală la nivel de UAT: 
Căi de circulaţie rutieră 
Reţeaua de drumuri clasificate din comuna Hoceni este compusă din următoarele drumuri: 
 
Drumuri judeţene 
• Drumul DJ 244 B – traversează teritoriul comunei de la Nord (dinspre com. Crețești) la Sud (spre 

com. Dimitrie Cantemir), prin localitățile ŞIŞCANI, Tomșa și Hoceni. Drumul a fost modernizat cu 
îmbrăcăminte asfaltică în anul 2008, cu fonduri de la Consiliul Judeţean Vaslui şi este în stare 
bună. Construcţiile anexe (şanţuri/rigole sunt betonate), timpanele podeţelor sunt refăcute. 

Drumuri comunale  
• DC 37 - are km 0+000 în drumul județean DJ 244B, în localitatea Hoceni și face legătura cu 

localitatea Grumezoaia. Drumul este modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică, cu șanțuri betonate; 
se află în stare foarte bună; necesită lucrări de întreținere curentă. 

• DC 166 - are km 0+000 în drumul județean DJ 244B, în localitatea Hoceni și face legătura cu 
localitatea Deleni, Oțeleni, Barboși și Rediu. Drumul este modernizat, cu îmbrăcăminte asfaltică; 
se află în stare foarte bună; necesită lucrări de întreținere curentă; 

• DC 49A   - are km 0+000 în DC 166 și face legătura dintre localitatea Oțeleni și celelalte localități. 
Drumul este modernizat, în stare mediocră; necesită lucrări de modernizare; șanțurile au fost 
betonate în anul 2015. 

Drumuri săteşti 
• Acestea reprezintă străzile din intravilanul localităţilor componente ale comunei.  
• Starea tehnică a drumurilor săteşti este în general mediocră spre rea nefiind modernizate. 
• Starea drumurilor este nesatisfăcătoare pe tronsoanele din pământ şi pe care amenajările pentru 

evacuarea apelor de pe platforma drumului nu sunt amenajate. Sunt drumuri ale căror trasee au 
declivitate pronunţată iar lipsa şanţurilor/rigolelor afectează platforma drumurilor în timpul 
ploilor abundente. Pe timp nefavorabil, datorită lipsei amenajărilor şi echipării 
necorespunzătoare, pe tronsoanele din pământ, drumurile sunt impracticabile. 

 
În anul 2015 a fost iniţiat un proiect de pietruire a 11 km drumuri săteşti, în localitățile Barboși, 
Deleni și ŞIŞCANI. Execuţia a început în 2015 şi va fi finalizată în anul 2016. Fondurile pentru execuţie 
sunt de la bugetul local. 
 
Căi ferate. Comuna Hoceni nu este tranzitată de calea ferată. 
 
Acţiuni /  măsuri propuse prin PUG: 
Căi de circulaţie rutieră. Se propune ca toate drumurile comunale să fie pietruite şi asfaltate. De 
asemenea se prevede ca şanţurile laterale şi podeţele să fie refăcute sau realizate de la 0. Toate 
aceste propuneri sunt comasate în proiectele propuse de Primărie pe viitorul apropiat: 
1. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Șișcani în lungime de 3,5 km, consolidarea și 

repararea punții pietonale (punte Magazin), până la 31.10.2017;  
2. Consolidarea amenajarea și pietruirea drumului de acces la Cabana Șișcani în lungime de 1 km, 

până 15.09.2017;  
3. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Tomșa în lungime de 1,3 km, consolidarea și 

repararea a 1 pod și 2 podețe, până la 31.10.2017;  
4. Asfaltarea străzilor din satul Hoceni în lungime de 4,5 km până la 30.10.2018;  
5. Continuarea modernizării D.C. 49 și a străzilor sătești din Oțeleni pe 6,2 km -30.10.2016;  
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6. Realizarea infrastructurii prin execuția a două poduri în localitatea Oțeleni, care sunt cuprinse în 
proiectul de alimentare cu apa în localitățile Oțeleni și Deleni, până la 31.10.2018;  

7. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Deleni în lungime de 6,5 km, până la 31.10.2018;  
8. Realizarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate în 

lungime de 6,5 km în localitatea Deleni, până la 31.10.2018;  
9. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Barboși în lungime de 5 km, consolidarea și 

repararea a 2 poduri și 5 podețe, până la 31.10.2018;  

1.2.5 Obiectivul nr. 5 – modificarea suprafeței intravilanului din teritoriul 
administrativ al comunei 

Situaţia existentă: 
Intravilanul existent are o suprafață 711,60 ha (conform OCPI Vaslui). În componenţa Comunei 
HOCENI intră localităţile aparţinătoare Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Şişcani, Tomșa și cătunul 
Rediu, care este aproape depopulat. Toate localităţile componente au în intravilan zone de lotizări cu 
diferite funcţiuni: locuire, agricolă, unităţi economice, unităţi de gospodărie comunală şi echipare 
edilitară, depozitarea deşeurilor, unităţi turistice şi de agrement, unităţi cu destinaţie specială. 
 
Situaţia propusă: 
Stabilirea teritoriului intravilan 
Având în vedere necesităţile de dezvoltare ale localităţilor componente ale comunei Hoceni, precum 
şi mutaţiile recente survenite în ultimii 15 ani sub aspectul utilizării terenurilor pe teritoriul comunei, 
a fost necesară reactualizarea limitelor teritoriului intravilan, pe de o parte pentru a cuprinde toate 
zonele construite şi cu alte amenajări, iar pe de alta, pentru a redimensiona contururile intravilanelor 
pentru a corespunde cu limitele cadastrale. În aceste condiţii, suprafaţa totală a intravilanului va 
scădea de la 711.60 ha la 646,26 ha. În raport cu zonificarea spaţiului intravilan, se va menţine în cea 
mai mare parte structura existentă, modificările nefiind substanţiale.  
 
Zonificarea funcţională a intravilanului propus 

BILANŢ TERITORIAL TOTAL COMUNA HOCENI 

Zone funcţionale ha % 

I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 7,44 1.17 

II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 544,39 85.67 

III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale 2,70 0.42 

                               - unități agricole 14,56 2.29 

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT 2,20 0.35 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 4,22 0.66 

VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:    

                               - căi de comunicație 51,97 8.18 

                               - rezervor de apă 0,18 0.03 

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 5,82 0.92 

                               - canton silvic 1,96 0.31 

TOTAL teritoriu intravilan propus   635,43 100,00 

 
• Zona cu funcțiuni complexe de interes public: suprafaţa: actuală: 7,44 ha; propusă:  7,44 ha. În 

cadrul organizării de perspectivă a localităţilor componente ale comunei Hoceni se menţin toate 
dotările existente, această zonă fiind completată, având în vedere evoluţiile demografice recente 
(tendinţa de îmbătrânire a populaţiei), prin alte obiective de interes public: cămin pentru 
vârstnici, etc. 

• Zona de locuințe și funcțiuni complementară: suprafaţa actuală: 620,56 ha; propusă: 555,22 ha. 
Procentul de ocupare al terenului (POT) stabilit pentru zonele de locuinţe individuale este de 
30%, restul rămânând cu destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi. 
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Construcţiile de locuinţe vor avea un regim de înălţime P, P+1E. Suprafaţa zonei de locuinţe 
scade, având în vedere tendinţele demografice. 

• Zona unități industriale și agricole: suprafaţa actuală: 17,26 ha; propusă: 17,26 ha. Nu va creşte 
în perioada următoare. În funcţie de particularităţile activităților productive, obiectivele 
industriale vor utiliza zona industrială existentă. 

• Zona de parcuri, terenuri de sport, zone de agrement: suprafaţa actuală: 2,20 ha; propusă: 2,20 
ha. Zona nu va creşte în perioada următoare. în comuna exista o suprafața totala de spatii verzi 
de 9,64 ha, ceea ce înseamnă 33,79 m2 spațiu verde / cap de locuitor.  

• Zona gospodărie comunală (cimitir): suprafaţa actuală: 4,22 ha; propusă: 4,22 ha. Zona include 
în prezent cimitirele din cele trei localităţi componente, la care NU se propun extinderi. 

• Zone cu destinații speciale și cu echipare teritorială (căi de comunicație, rezervor de apă):  
suprafaţa actuală: 51,97 ha; propusă: 51,97 ha. Zona aferentă circulaţiei carosabile se va 
modifica sub aspect calitativ prin modernizarea străzilor şi modificarea profilelor existente. Sub 
aspectul suprafeţei nu sunt preconizate creşteri ale acestei zone. 

• Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, canton silvic etc.): suprafaţa actuală: 5,82 ha; propusă: 
5,82 ha 

 
Bilanţ teritorial 

SUPRAFEŢE INTRAVILAN PE SATE, COMUNA HOCENI 

Nr. 
crt. 

Sat Hoceni Oţeleni Deleni Şişcani Barboşi Tomșa Rediu Total 

1 Intravilan existent (ha) 163,61 150,72 130,11 119,31 100,08 38,96 8,81 711,60 

2 Intravilan propus (ha) 134,96 149,23 116,60 93,66 102,45 33,29 5,24 635,43 

3 Diferenţă (ha) -28,65 -1,49 -13,51 -25,65 2,37 -5,67 -3,57 -76,17 

4 % din existent -17,51% -0,99% -10,38% -21,50% 2,37% -14,55% -40,52% -10,70% 

 

Zone de siguranţă: 
Prin PUG s-au stabilit zone de protecţie faţă de diferite obiective publice sau private, conform 
legislaţiei şi normativelor în vigoare. Exemple de zone de protecţie sunt: 
• Zonele de protecţie sanitară:  

o Cimitire: 50 m de la limita de proprietate (în cazul în care alimentarea cu apă a 
locuinţei se face din freatic);  

o Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd: 500 m;  
o Staţii de epurare a apelor uzate: 300 m (100 m pentru cele modulare);  
o Surse de apă subterană: 50 m amonte şi 20m în aval faţă de captare;  
o Staţie de pompare: 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;  
o Instalaţii de tratare: 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;  
o Rezervoare îngropate: 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;  
o Conducte de aducţiune: 30 m fata de surse potenţiale de contaminare;  
o Reţele de distribuţie: 3 m.  

• Zonele de protecţie faţă de cursuri de apă: 
o Zona de protecţie a cursurilor de apă - 15m;  
o Zona de protecţie cursuri de apă îndiguite – toată zona dig-mal;  
o Zona de protecţie cursuri de apă regularizate – 3,00m;  
o Zona de protecţie diguri – 4,00m în interiorul incintei;  

• Zonele de protecţie faţă de reţelele tehnico – edilitare: 
o Reţele de înaltă tensiune 110 kV 40m;  
o Reţele de medie tensiune 20 kV 20m;  
o Reţele de transport gaz – conform aviz de specialitate;  
o Linii electrice aeriene – conform aviz de specialitate;  

• Zonele de protecţie faţă de căile de circulaţie.  
o În extravilan  

� Zona drumului naţional 22,00 m din ax;  
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� Zona drumului judeţean 20,00 m din ax;  
� Zona drumului comunal 18,00 m din ax;  

o În intravilan  
� Zona drumului naţional 26,00 m din axul drumului;  
� Zona drumului judeţean 24,00 m din axul drumului;  
� Zona drumului comunal 20,00 m din axul drumului;  

Pe suprafaţa zonelor de protecţie este instituită interdicţia de construire. Interdicţia dispare în 
momentul dispariției cauzei.  
 
Extinderile propuse nu se suprapun cu zone predispuse riscurilor naturale şi nu se suprapun cu situri 
Natura 2000 sau zone de protecţie faţă de diferite obiective. 

1.2.6 Obiectivul nr. 6 – Amenajare spaţii verzi 
Situaţia actuală la nivel de UAT: 
Conform Normelor Tehnice privind aplicarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi, în comuna Hoceni s-a întocmit Registrul local al spaţiilor verzi, prezentat în continuare: 
  

REGISTRUL SPAȚIILOR VERZI DIN COMUNA HOCENI 

DOCUMENTUL 
Suprafața spațiului verde 

(mp) 

Fisa spațiului verde – Curte Primăria Hoceni 347 

Fisa spațiului verde – Curte Cămin Cultural Hoceni 1475 

Fisa spațiului verde - Curte Școala generală cu clasele I-VIII Hoceni 1164 

Fisa spațiului verde - Curte Centrul Administrativ Comunitar - Hoceni 588 

Fisa spațiului verde - Curte Teatrul de Vară - Hoceni 320 

Fisa spațiului verde - Teren de fotbal – Hoceni 6800 

Fisa spațiului verde - Monument 1916 -1918 - Hoceni 44 

Fisa spațiului verde - Sens Giratoriu Panou Afișaj  - Hoceni 28 

Fisa spațiului verde - Curte Primărie veche Hoceni  1028 

Fisa spațiului verde - Parc Hoceni 2813 

Fisa spațiului verde - Curte Școala gimnazială Barboși  3907 

Fisa spațiului verde - Curte Grădiniță copii Barboși 953 

Fisa spațiului verde - Curte Școală Deleni 3522 

Fisa spațiului verde – Teren fotbal Deleni 4400 

Fisa spațiului verde - Parc public Deleni 800 

Fisa spațiului verde - Curte Școală Oțeleni  4604 

Fisa spațiului verde - Parc public Oțeleni  700 

Fisa spațiului verde - Curte Școală Șișcani 5274 

Fisa spațiului verde - Parc public Șișcani 1200 

Fisa spațiului verde - Obelisc intrare comuna - la Șișcani 42 

Fisa spațiului verde - Curte Școală Tomșa 885 

Fisa spațiului verde - Parc public Tomșa 300 

Total spațiu verde 41194 

Sursă: Registrul spațiilor verzi din comuna Hoceni, județul Vaslui 

 
În prezent, în comună există înregistrată ca spaţiu verde, o suprafața totală de 4.1194 ha, ceea ce 
înseamnă 14.43 m2 spațiu verde / cap de locuitor. Având în vedere cerinţele privind asigurarea 
suprafeţelor de spaţii verzi - minimum 26 mp/loc., comuna Hoceni nu se încadrează în aceste 
standarde. Referitor la spaţiile verzi din tabelul de mai sus, se fac următoarele precizări: 
• Terenul de fotbal Hoceni este un teren împrejmuit, delimitat, marcat și tușat pentru întreceri 

sportive tip fotbal, suprafață de joc 7800 m.p. dotat cu porți de fotbal cu plasă. 
• Terenul de sport cu nocturnă Oțeleni este un spaţiu special amenajat, împrejmuit, cu instalație 

de nocturnă, cu tribune spectatori, destinat organizării întrecerilor sportive tip minifotbal, tenis 
fotbal, tenis de câmp, handbal, baschet, suprafață de joc 2000 m.p.,dotat cu porți de handbal cu 
plasă, fileu de tenis de câmp – demontabil, coșuri de baschet. 
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• Teatrul de vară din loc. Hoceni are 700 locuri şi este o realizare a Administrației Publice Locale 
Hoceni, din fonduri proprii, iar realizarea ei a reprezentat necesitatea asigurării unui spațiu 
propice desfășurării spectacolelor organizate cu ocazia Zilei comunei, a Zilei copilului dar și a altor 
manifestări cultural artistice.. 

 
Situaţia propusă prin PUG: 
Prin PUG s-a redimensionat suprafaţa spaţiului verde intravilan din comună, prin introducerea în 
această categorie a zonelor de gospodărire comunală (cimitire) şi a fâşiilor de protecţie la cursurile de 
apă şi la infrastructura tehnică. Astfel, suprafața totală de spatii verzi din comuna Hoceni, după 
aprobarea PUG, este de 9,64 ha și este compusa din: 
• 4,12 ha:  spatii verzi, conform tabel prezentat anterior ( din Registrului spațiilor verzi din comuna) 
• 4,22 ha: zona de gospodărie comunală (cimitir), conform Bilanțului Teritorial al comunei Hoceni; 
• 1,3 ha: spatii verzi pentru protecţia cursurilor de apă și culoare de protecţie faţă de infrastructură 

tehnică. 
Suprafața totala de spatii verzi de 9,64 ha, reprezintă 33,79 m2 spațiu verde / cap de locuitor. Având 
în vedere cerinţele privind asigurarea suprafeţelor de spaţii verzi - minimum 26 mp/loc., comuna 
Hoceni se va încadra în aceste standarde, după aprobarea PUG-ului. 
 
În extravilan se propune şi realizarea obiectivului „Împădurirea terenurilor degradate constituite în 
perimetrele de ameliorare Hârtop – Hoceni (74,03 ha) și Coasta Stânii – Barboși (26,91 ha), comuna 
Hoceni, județul Vaslui”. 

1.2.7 Obiectivul nr. 7 – Managementul deşeurilor 

Situaţia actuală: 
În comuna Hoceni a fost implementat proiectul „Implicarea sătească în managementul integrat al 
deşeurilor” PHARE RO 2006 / 018-447.01.01.05 prin Programul de Vecinătate Romania – Moldova. 
Prin acest proiect finalizat în anul 2009, s-au realizat 28 platforme de colectare a deşeurilor şi s-au 
dotat fiecare cu câte 1 eurocontainer de 660 l, 5 europubele de 330 l şi 1 container de plasă sudată 
de 2 mc. Prin proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide din judeţul Vaslui” 
implementat de UIP Deşeuri CJ Vaslui – ADI Vaslui, la care comuna Hoceni este partener, sau 
distribuit populației (gospodăriilor) 260 compostoare pentru deşeurile vegetale. 
 
Deşeurile menajere şi asimilabile colectate de la populaţie pe cele 28 platforme, sunt preluate la 
cerere de către operatorul autorizat SC ECOSALUBRIZARE SA Huşi, în bază de contract. Deşeurile 
reciclabile (plastic, hârtie, sticlă), colectate în containerele de plasă de 2mc sunt preluate la cerere de 
către operatorul autorizat SC ALVALIV SRL Huşi, în bază de contract.  
 
Deşeurile zootehnice sunt gestionate la nivel de gospodărie sau de agent economic. După maturare, 
deşeurile sunt împrăştiate pe terenurile agricole proprii.  
 
Vechile gropi de gunoi au fost închise în anul 2009. În prezent, terenul fostelor platforme de deşeuri 
este în proprietatea CONSILIULUI LOCAL. Comuna are cimitire în fiecare localitate. Este prevăzută 
zona de protecţie sanitară de 50 m în jurul acestora. Nu se prevăd extinderi ale cimitirelor. 
 
Situaţia prevăzută prin PUG: 
Gestiunea deşeurilor la nivelul comunei Hoceni se va realiza conform sistemului actual până la 
delegarea serviciului de salubritate la nivelul judeţului Vaslui, în cadrul proiectului “Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide din judeţul Vaslui”. Colectarea deşeurilor după delegare se va face 
de către operatorul desemnat prin licitaţie publică. Actualele contracte de colectare a deşeurilor îşi 
vor încheia valabilitatea. Deşeurile colectate vor fi transportate la depozitul conform Roşieşti.  
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Referitor la deşeurile zootehnice, se analizează posibilitatea de a se construi una sau mai multe 
platforme comunale pentru colectarea şi compostarea controlată a deşeurilor zootehnice. Comuna 
dispune de un spaţiu adecvat – fostul puţ sec – care poate fi utilizat pentru o astfel de investiţie. 
Această investiţie este prevăzută şi în strategia comunei. 

 1.3 RELAŢIA PLANULUI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE 

PUG-ul comunei Hoceni se realizează într-un context strategic bine definit la nivel local şi judeţean. 
Cele mai importante documente directoare, care influenţează planul urbanistic sunt: 

• Strategia de dezvoltare economico – socială a judeţului Vaslui, cu orizont de timp 2013 – 2020 

• Planul local de acţiune pentru mediu Vaslui; 

• Masterplanul judeţean de gestiune a deşeurilor; 

• Masterplanul pentru sectorul de apă și apă uzată din judeţul Vaslui. 

• Planul de amenajare a teritoriului judeţean Vaslui. 

• Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui pentru anul 2015 

• Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni, 2014 – 2020. 
 
Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizont de timp 2013 - 2020 
cuprinde 6 măsuri prioritare. Conform sintezei investiţiilor prioritare anexată strategiei, în comuna 
Hoceni nu sunt propuse investiţii prioritare. 
 
Planul local de acţiune pentru mediu (PLAM) – judeţul Vaslui reprezintă strategia pe termen scurt, 
mediu și lung pentru soluţionarea problemelor de mediu din judeţ prin abordarea principiilor 
dezvoltării durabile în concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu şi cu Programele de 
Dezvoltare Locale, Judeţene și Regionale. La nivelul judeţului Vaslui s-au identificat mai multe 
probleme de mediu pentru care s-au stabilit măsuri concrete de rezolvare. În PLAM nu sunt referiri 
concrete la comuna Hoceni, însă mare parte dintre măsurile stabilite în plan se aplică inclusiv 
comunei Hoceni – de exemplu realizarea sistemului de canalizare a apelor uzate, întocmirea hărţilor 
de risc etc. 
 
Masterplan Deşeuri – judeţul Vaslui (2008) � a generat proiectul „Sistem de management integrat 
al deşeurilor solide în judeţul Vaslui. Deşeurile colectate de pe raza comunei sunt transportate la 
depozitul conform Roşieşti. Sunt prevăzute 28 platforme pentru colectarea deşeurilor reciclabile.  
 
Master Plan Apă şi Apă uzată. Comuna Hoceni era inclusă în Lista de investiţii prioritare pentru 
perioada 2014 – 2020 cu investiţiile: alimentare cu apă şi canalizare în satul Barboşi şi alimentare cu 
apă şi canalizare în satele Şişcani şi Tomşa. Deoarece Primăria a obţinut finanţare din alte surse 
(PNDR), proiectul de alimentare cu apă şi canalizare în satele Şişcani şi Tomşa a fost scos din lista de 
investiţii din POS Mediu.  
 
În strategia de dezvoltare a comunei Hoceni, s-au prevăzut o serie de investiţii şi direcţii prioritare 
de dezvoltare, care sunt preluate integral în PUG-ul actualizat. Un extras al acestora este prezentat 
mai jos: 
 
La nivel de comună: 
1. Finalizarea asfaltării D.C. 166 din DJ 244 B până la ieșirea localitatea Barboși, în lungime de 9,833 

km până la 30.11.2016;  
2. Realizarea unui sediu de Primărie și pentru Consiliul Local al comunei Hoceni, până la 31.10.2018.  
3. Reabilitarea a 1500 ha de teren accidentat prin executarea împăduririlor și executarea de lucrări 

de îmbunătățiri funciare și combatere a eroziunii solului în vederea redării agriculturii, până la 
31.12.2020;  
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4. Realizarea obiectivului „Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetrele de 
ameliorare Hârtop – Hoceni (74,03 ha) și Coasta Stânii – Barboși (26,91 ha), comuna Hoceni, 
județul Vaslui” în suprafață totală de 100,94 ha până la 30.11.2019;  

5. Achiziționarea unei autosanitare pentru dotarea SVSU Hoceni până la 15.10.2017;  
6. Achiziționarea unei bărci pneumatice cu motor pentru dotarea SVSU Hoceni până la 15.10.2017;  
7. Punerea în valoare a Centrului Administrativ Comunitar – realizat în fostul sediu CAP Hoceni, prin 

înființarea unui centru zonal de afaceri, atragerea unor servicii publice de interes pentru 
populația comunei (asistență medicală stomatologică, notariat public, reconversie profesională, 
post local de radio), până la 31.12.2016;  

8. Consilierea și îndrumarea locuitorilor comunei care desfășoară activități în domeniul agricol spre 
obținerea produselor agricole ecologice, permanent;  

9. Executarea activităților necesare de instruire și orientare a populației active pentru reconversie 
profesională, în funcție de cerințele pieței muncii, permanent;  

10. Dezvoltarea și modernizarea executării activităților sociale, culturale și sportive la nivelul 
comunei, permanent;  

11. Inițierea demersurilor și urmărirea oportunităților de finanțare pentru reînvierea tradiției locale 
de organizare și funcționare a unei fanfare la nivelul comunei, permanent;  

12. Executarea activităților de protecție a zonei în special pentru conservarea și protecția 
obiectivelor monumente ale naturii, tradițiilor populare specifice locale și a fondului cinegetic: a) 
Amenajarea unui spațiu cu valoare muzeistică în clădirea Căminului cultural Hoceni cu obiecte 
din tradiția populară locală a portului vestimentar, meșteșugului, agricultură, până la 20.10.2016;  

13. Executarea activităților de curățare a pășunilor comunei de spini și arbuști, curățarea albiilor 
pâraielor de pe teritoriul comunei, curățarea cimitirelor, anual;  

14. Coordonarea și conducerea activităților de colectare selectivă a deșeurilor, valorificarea 
deșeurilor de hârtie și carton; deșeurilor de metal și plastic; și a deșeurilor de sticlă, pentru 
reducerea cantităților de deșeuri menajere, municipale și asimilabile, permanent.  

15. Extinderea rețelei internet la școlile și grădinițele din localitățile Deleni, Oțeleni, Șișcani și Tomșa 
în lungime de 11 km și dotarea acestora cu câte 4- 8 calculatoare până la 15.09.2016;  

16. Modernizarea colectării, depozitării și utilizării în agricultura a îngrășămintelor naturale de 
proveniență animală, prin construirea a cel puțin 4-5 platforme de capacitate de 7.500 m.c.– 
pentru depunerea bălegarului din gospodăriile populației, descompunerea acestuia la nivelul de 
compost și utilizarea în agricultură prin împrăștierea pe terenurile agricole, până la 30.10.2019.  

 
Satul ȘIȘCANI  

1. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Șișcani în lungime de 3,5 km, consolidarea și 
repararea punții pietonale (punte Magazin), până la 31.10.2017;  

2. Realizarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate în 
lungime de 6,30 km în localitatea Șișcani, până la 31.10.2017;  

3. Reabilitarea clădirii școlii din satul Șișcani, prin consolidare, izolare termică și înlocuirea 
tâmplăriei, până la 15.09.2017;  

4. Construirea unei clădiri pentru grădinița din satul Șișcani, cu 1 sală de clasă și magazie, până la 
15.09.2020;  

5. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru alimentarea cu apă pentru animale pe 
pășunea din satul Șișcani, la adăpătorile existente, până la 15.06.2018;  

6. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Bujorul de la intrarea în localitatea Șișcani până la 
ieșire, pe o lungime de 2,5 km, construirea de poduri și podețe peste pârâul Bujorul, până la 
30.11.2020;  

7. Amenajarea unui teren de sport în suprafață de 8.000-10.000 mp pe terenul de lângă Cabana 
Șișcani, până la 15.09.2020;  

8. Consolidarea amenajarea și pietruirea drumului de acces la Cabana Șișcani în lungime de 1 km, 
până 15.09.2017;  

 



Raport de mediu – PUG com. Hoceni, jud. Vaslui 

 
 

20

Satul TOMȘA  

1. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Tomșa în lungime de 1,3 km, consolidarea și 
repararea a 1 pod și 2 podețe, până la 31.10.2017;  

2. Realizarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate în 
lungime de 2,75 km în localitatea Tomșa, până la 31.10.2017;  

3. Realizarea unui sistem de iluminat stradal din surse regenerabile, până la 31.10.2020;  
4. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Bujorul de la intrarea în localitatea Tomșa până la 

ieșire, pe o lungime de 1,5 km, construirea de poduri și podețe peste pârâul Bujorul, până la 
30.11.2020;  

5. Reabilitarea clădirii școlii din Tomșa, prin izolare termică și înlocuirea tâmplăriei - 15.09.2018;  
6. Ameliorarea și reabilitarea pășunii din localitatea Tomșa, realizarea infrastructurii pentru 

alimentarea cu apă, pentru animale, pe pășune, până la 15.06.2018;  
 
Satul HOCENI  

1. Realizarea infrastructurii de canalizare și epurare a apelor uzate în localitatea Hoceni în lungime 
de 4,5 km, până la 31.10.2018;  

2. Asfaltarea străzilor din satul Hoceni în lungime de 4,5 km până la 30.10.2018;  
3. Construirea unui nou sediu pentru Cămin cultural și Bibliotecă Comunală până la 15.11.2020;  
4. Realizarea unui „Complex sportiv” în localitatea Hoceni, pentru întregirea infrastructurii 

educaţionale, conform prevederilor HG 1133/2013, până la 30.10.2018  
5. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Bujorul de la intrarea în localitatea Hoceni până la 

ieșire din comună, pe o lungime de 2,5 km, construirea de poduri și podețe peste pârâul Bujorul, 
până la 30.11.2020;  

6. Achiziționarea unui grup electrogen de 38 kva pentru alimentarea cu energie electrică a clădirii 
primăriei, căminului cultural și bibliotecii comunale în situații de întrerupere energie de la 
rețeaua E-ON , până la 31.12.2020;  

7. Realizarea proiectului ”Investiție în sistem de producere și furnizare de energie din surse 
regenerabile (centrală termică și rețea de distribuție agent termic), pentru instituțiile publice din 
centrul de comună” până la 31.10.2020;  

8. Punerea la dispoziția investitorilor interesați a suprafeței de teren necesară realizării unui releu 
pentru telefonia mobilă în localitatea Hoceni pe o suprafață de 10-15 mp, până la 31.11.2018;  

9. Construirea unei biserici noi în localitatea Hoceni, până la 30.10.2020;  
10. Înființarea unui centru de consultanță agricolă în localitatea Hoceni, până la 30.10.2018;  
 
Satul OȚELENI  

1. Continuarea modernizării D.C. 49 și a străzilor sătești din Oțeleni pe 6,2 km -30.10.2016;  
2. Realizarea infrastructurii prin execuția a două poduri în localitatea Oțeleni, care sunt cuprinse în 

proiectul de alimentare cu apa în localitățile Oțeleni și Deleni, până la 31.10.2018;  
3. Construirea unei clădiri pentru grădinița din satul Oțeleni, comuna Hoceni cu 2 săli de clasă și 

magazie până la 15.09.2018;  
4. Decolmatarea și amenajarea albiei pârâului Oțeleni de la intrarea în localitatea Oțeleni până la 

ieșire, pe o lungime de 5 km, construirea a 2 poduri (Burghelea și Casa parohială) peste pârâul 
Oțeleni, până la 30.11.2020;  

5. Realizarea unui Cămin cultural în satul Oțeleni, până la 15.09.2020;  
6. Reabilitarea clădirii școlii din Oțeleni, prin izolare termică și înlocuirea tâmplăriei, - 15.09.2018;  
 
Satul DELENI  

1. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Deleni în lungime de 6,5 km, până la 31.10.2018;  
2. Realizarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate în 

lungime de 6,5 km în localitatea Deleni, până la 31.10.2018;  
3. Reabilitarea clădirii școlii din Deleni, prin izolare termică și înlocuirea tâmplăriei - 15.09.2018;  
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4. Ameliorarea și reabilitarea pășunii din localitatea Deleni, dezvoltarea infrastructurii pentru 
alimentarea cu apă, pentru animale, pe pășune, până la 15.06.2017;  

5. Amenajarea și dotarea unui punct medical în localitatea Deleni pentru a asigura asistența 
medicală în comunitate în una din sălile grădiniței cu două grupe, până la 31.10.2018;  

6. Construirea unui teren de sport amenajat cu sistem de iluminare pe terenul existent acestei 
destinații, până la 15.09.2019;  

 
Satul BARBOȘI  

1. Modernizarea străzilor sătești din localitatea Barboși în lungime de 5 km, consolidarea și 
repararea a 2 poduri și 5 podețe, până la 31.10.2018;  

2. Realizarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate în 
lungime de 7 km în localitatea Barboși, până la 31.10.2019;  

3. Realizarea unui Cămin cultural în satul Barboși, până la 15.09.2018;  
4. Realizarea unei bazei sportive cu teren de fotbal omologabil tip 1 pe o suprafață de 12350 mp în 

localitatea Barboși, până la 31.12.2018; 
 

 

 2.1 AER 

2.1.1 Date climatice 

• Clima zonei din care face parte teritoriul comunei Hoceni se încadrează în climatul temperat 
continental, cu veri calde şi ierni geroase, caracterizat prin amplitudini termice relativ mari  

• Temperatura medie anuală a aerului este cuprinsă între 9-9,5°C, iar volumul de precipitaţii mediu 
anual oscilează între 450-550 mm. Iernile sunt de regulă geroase, cu strat redus de zăpadă.  

• Vânturile au frecvenţă şi viteză mare aproape tot timpul anului, rezultând un potenţial eolian 
ridicat; 

• Se disting mai multe microclimate: de platou; de versant însorit; de versant umbrit; de vale. 

2.1.2 Calitatea aerului în zonă 

La microscară, potenţialele surse locale de afectare a calităţii aerului sunt: 

• Activităţile agricole şi zootehnice – emisii de praf, pulberi, gaze de ardere, gaze metabolice; 

• Trafic rutier pe drumurile judeţene şi comunale – emisii de pulberi, gaze de ardere; 

• Încălzire – emisii de gaze de ardere; 

• Activităţi industriale – emisii diverse: praf, gaze de ardere; 

• Procese de fermentaţie naturală – emisii de gaze de fermentaţie. 
 
Pentru a caracteriza calitatea aerului în zonă, se fac următoarele precizări: 

• Comuna nu se află în aria de reprezentativitate a celor 2 staţii monitorizare a calităţii aerului din 
judeţul Vaslui (Conform Reţea Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului – jud. Vaslui). 

• Conform Ord. 346 din 12/03/2007 – ÎNCADRAREA localităţilor din cadrul Regiunii 1 în liste, 
potrivit prevederilor Ordinului 745/2002, comuna Hoceni se încadrează la LISTA 2 - Zonele unde 
nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt între valoarea limită și valoarea 
limită plus marja de toleranţă; Sublista 2.2. - PENTRU PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10); LISTA 3 - 
SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai 
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mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare: 3.3.1. - PENTRU DIOXID 
DE SULF (SO2);    3.3.2. - PENTRU DIOXID DE AZOT ŞI OXIZI DE AZOT [NO2/NO(x)];   3.3.3. - PENTRU 
PLUMB (Pb); 3.3.4. - PENTRU MONOXID DE CARBON (CO); 3.3.5. - PENTRU BENZEN (C6H6) 

• Pe teritoriul comunei nu se găsesc surse majore de poluare a aerului, cum ar fi: instalaţii IPPC, 
SEVESO, IMA sau COV. De asemenea, nici în vecinătatea comunei nu s-au identificat astfel de 
instalaţii poluatoare; 

• Intensitatea traficului rutier este redusă la nivelul comunei. Drumurile comunale sunt din pământ 
şi parţial pietruite. Drumurile județene sunt asfaltate (în stare bună). 

• Încălzirea spaţiilor se face individual, utilizându-se combustibil solid – lemn. Extinderea 
sistemelor gospodăreşti de captare a energiilor regenerabile (solare, eoliene) este redusă.  

• Pe teritoriul UAT Hoceni nu se identifică surse notabile de poluare a aerului. Activitatea 
industrială este redusă; la fel şi activităţile agricole mecanizate sau cele zootehnice.  

 
Activităţile industriale de pe raza comunei nu sunt de natură să genereze impact semnificativ asupra 
mediului în general şi asupra factorului de mediu aer în special. 

2.1.3 Probleme de mediu – AER 

În urma analizei situaţiei actuale a factorului de mediu aer în comuna Hoceni, au rezultat 
următoarele aspecte relevante de mediu: 

• Potenţial de emisii de pulberi din traficul rutier pe drumurile neasfaltate și din activităţile 
agricole. Această problemă de mediu poate fi ameliorată astfel: 

o Asfaltarea drumurilor din comună. 

• Potenţial de emisii de gaze de ardere / pulberi din surse rezidenţiale. Această problemă de 
mediu poate fi ameliorată astfel: 

o Sistem de alimentare cu gaze naturale. Astfel, se va reduce utilizarea combustibilului 
solid – lemn, care produce mai multe emisii decât gazul metan.  

o Promovarea surselor de energie regenerabilă la nivel gospodăresc – solară şi eoliană. 

 2.2 APĂ 

2.2.1 Date generale 

Apele de suprafaţă. Apele care străbat teritoriul comunei Hoceni fac parte din bazinul hidrografic al 
Prutului. Rețeaua hidrografică este compusă din câteva pâraie cu debite mici, precum Recea, 
Răgoaza, Barboși, Oțeleni, Bujorul ș.a. Pe valea pârâului Barboși, la nord de satul Barboși, este un iaz 
mic. 
Apele subterane. Pânza de apă freatică se află la diferite adâncimi. Astfel pe culmi, platouri și partea 
superioara a versanţilor, înregistrează adâncimi mai mari de 10 m. În lunci pânza de apă freatică 
înregistrează adâncimi de 1-3 m. 

2.2.2 Calitatea apelor în zonă 

Apele de suprafaţă de pe teritoriul comunei Hoceni nu sunt monitorizate cu privire la calitatea 
acestora. Se apreciază că au o calitate bună, având în vedere lipsa surselor majore de poluare a 
acestora.  
 
Apele subterane cantonate în zona comunei Hoceni în freaticul de suprafaţă, au potabilitate redusă. 
Conform DSP Vaslui, din probele prelevate din fântânile de pe raza comunei, 38% au fost 
necorespunzătoare chimic iar 12% au fost necorespunzătoare microbiologic.  
 
Sursele care pot influenţa calitatea apelor de suprafaţă şi subterane din zona studiată sunt: 

• Surse directe din amonte; 
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• Surse indirecte: transportul poluanţilor antrenaţi din amonte de către apele pluviale. Astfel, 
deşeurile zootehnice sau menajere depozitate necorespunzător, fitosanitare utilizate 
necorespunzător pe terenurile agricole etc. pot fi spălate de apele pluviale şi antrenate de 
acestea în apele râurilor. 

• Apele subterane pot fi afectate de utilizarea necorespunzătoare a îngrăşămintelor cu azot și / sau 
fosfor, poluări istorice, alte scurgeri. 

În prezent, sursele de mai sus se manifestă cu intensitate redusă pe suprafaţa comunei Hoceni, fără a 
cauza impact semnificativ asupra calităţii apelor de suprafaţă sau subterane. Freaticul comunei 
Hoceni se aliniază calităţii generale a apelor subterane din judeţul Vaslui, având concentraţii relativ 
mari la indicatorii NO2

-, NO3
-. 

 
Surse de poluare a apelor: 
Activităţile gospodăreşti pot constitui o sursă notabilă de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane, 
prin: 

• Evacuarea apelor uzate. Apele uzate sunt evacuate în prezent în bazine vidanjabile sau fose sau 
liber la teren. De asemenea, mare parte din gospodării utilizează latrine și WC-uri uscate. 
Evacuarea apelor uzate fără epurare și latrinele constituie  o sursă de afectare a calităţii apelor de 
suprafaţă şi subterane.  

• Managementul deşeurilor. În comuna Hoceni în prezent se adoptă o soluţie tranzitorie de 
colectare și eliminare a deşeurilor. Nu toate fluxurile de deşeuri sunt colectate. Astfel: 

o Deşeurile zootehnice sunt gestionate la nivel de gospodărie sau de agent economic. Nu 
există un control al modului de stocare / compostare a acestora şi există riscul ca 
deşeurile să fie împrăştiate pe terenuri agricole fără o compostare corectă a acestora. De 
asemenea, levigatul şi apele pluviale care spală masa de deşeuri se pot scurge 
necontrolat în sol și ape de suprafaţă.  

o Deşeuri vegetale. Se gestionează la nivel de gospodărie.  
o Deşeurile biologice (mortalităţi): sunt preluate la cerere de operatorul autorizat cu care 

primăria are contract. 
Surse de mai sus au o intensitate redusă pe raza comunei Hoceni şi nu cauzează impact semnificativ 
asupra calităţii apelor subterane sau de suprafaţă. 

2.2.3 Probleme de mediu – APĂ 

În urma analizei situaţiei actuale a factorului de mediu apă în comuna Hoceni, au rezultat 
următoarele aspecte relevante de mediu: 

• Potenţial de poluare a apelor de suprafaţă şi / sau subterane prin evacuarea apelor uzate din 
gospodării, fără epurare. Această problemă de mediu poate fi ameliorată astfel: 

o Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare / epurare a apelor uzate în toate 
localităţile comunei. 

• Potenţial de poluare a apelor de suprafaţă şi / sau subterane prin managementul defectuos al 
deşeurilor. Această problemă de mediu poate fi ameliorată astfel: 

o Sistem integrat de management al deşeurilor – care va asigura gestiunea tuturor 
fluxurilor de deşeuri generate în comună, inclusiv al deşeurilor zootehnice. 

 2.3 SOL 

Relieful. Geomorfologic, zona studiată face parte din cadrul Podişului Bârladului. Aparține aproape în 
proporții egale de subunitatea Dealurile Dobrina - Crețești în partea de nord și de nord-est a comunei 
și Depresiunii Elan - Sărata, în partea de sud, sud-est și est a comunei. Relieful comunei este format 
din dealuri de înălţime medie, separate de văile create de reţeaua hidrografică, respectiv pâraiele 
Bujorul, Oţeleni, Barboşi. Altitudinile dealurilor sunt cuprinse între 100-300 m. Înălțimea maximă a 
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reliefului este de 340 m la nord-vest de satul Şişcani, iar cea minimă este de 85 m în șesul pârâului 
Barboși, la sud-est de satul cu același nume. 
Resursele naturale. Teritoriul comunal beneficiază de rezerve foarte modeste de substanţe minerale 
utile. Cele mai importante resurse naturale de care dispune comuna Hoceni sunt resursele de sol şi 
cele de biomasă, respectiv fondul forestier al teritoriului administrativ. 
Soluri. Pe teritoriul comunei Hoceni, învelişul pedologic este format preponderent din cernisoluri, 
protisoluri, luvisoluri, hidrisoluri, antrisoluri şi chiar salsodisoluri (solonceacuri), distribuţia spaţială a 
diferitelor subtipuri de sol (erodosol, gleiosol, aluviosol) fiind controlată preponderent de 
particularităţile geomorfologice și fizico-chimice locale (eroziune, alunecări de teren, exces de 
umiditate, sărăturare etc.). 

2.3.1 Calitatea solurilor în zonă 

Degradarea solurilor.  
Încadrarea terenurilor în clase de calitate, situaţia terenurilor afectate şi procesele de degradare a 
terenurilor agricole sunt prezentate în tabelele următoare. 
 
 
Încadrarea terenurilor în clase de calitate la nivelul anului 2004 

SPECIFICAŢII ARABIL PĂŞUNI VII LIVEZI 

Suprafaţa (ha) 
Reală 4603 1712 100 0 

Cartată 4603 1712 100 0 

Clasa I 
Suprafaţa (ha) 0 0 0 0 

N.P. 0 0 0 0 

Clasa II 
Suprafaţa (ha) 2975 105 25 0 

N.P. 64 68 64 0 

Clasa III 
Suprafaţa (ha) 991 301 5 0 

N.P. 52 51 48 0 

Clasa IV 
Suprafaţa (ha) 527 926 66 0 

N.P. 31 29 31 0 

Clasa V 
Suprafaţa (ha) 110 369 18 0 

N.P. 17 18 15 0 

Medii 
Suprafaţa (ha) III III IV 0 

N.P. 52 42 40 0 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Hoceni 2014-2020 / OJSPA Vaslui, date prelucrate 

 
Terenurile afectate la nivelul anului 2004 

Specificaţii Total 
Terenuri cu soluri 
gleizate 

Terenuri cu soluri erodate, colmatate, 
acoperite 

Suprafaţa Totală  6418   

Suprafaţa cartată  6418   

Suprafaţa afectată 

Total               ha  496 1841 

Total               %  7.73 28.68 

Slab 
ha  43 772 

%  0.67 12.02 

Moderat 
ha  72 175 

%  1.12 2.72 

Puternic 
ha  381 619 

%  5.94 9.64 

Foarte puternic 
ha  0 275 

%  0 4.30 

Excesiv 
ha  0 0 

%  0 0 

Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Hoceni 2014-2020 / OJSPA Vaslui, date prelucrate 

 
Procese de degradare a terenurilor agricole, pe sate 

Denumirea Denumirea procesului Faza în care se afla procesul de Suprafaţa Localizare 
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localităţii de degradare degradare (incipient, mediu, avansat) afectată (ha) 

Hoceni Alunecări de teren Mediu 30 Păşune Hoceni 

Barboşi Alunecări de teren Mediu 21 Păşune Barboşi 

Deleni Alunecări de teren Mediu 7 Păşune Deleni 

Oţeleni Alunecări de teren Mediu 10 Păşune Oţeleni 

Şişcani Alunecări de teren Mediu 15 Păşune Şişcani 

Tomșa Alunecări de teren Mediu 10 Păşune Tomșa 

Total comună Alunecări de teren Mediu 93  

Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Hoceni 2014-2020  

 
Conform Raportului privind starea mediului în jud. Vaslui, 2014, în perimetrul administrativ al 
comunei nu există areale cu soluri contaminate. 
 
Surse potenţiale de poluare a solurilor: 

• Evacuarea apelor uzate. În comuna Hoceni nu există un sistem centralizat de canalizare şi 
epurare a apelor uzate. Apele uzate sunt evacuate în prezent în bazine vidanjabile sau fose sau 
liber la teren. De asemenea, mare parte din gospodării utilizează latrine și WC-uri uscate. 
Evacuarea apelor uzate fără epurare și latrinele constituie o sursă de afectare a calităţii solurilor 
şi subsolului.  

• Managementul deşeurilor. În comuna Hoceni, în prezent se adoptă o soluţie tranzitorie de 
colectare și eliminare a deşeurilor. Nu toate fluxurile de deşeuri sunt colectate. Astfel: 

o Deşeurile zootehnice sunt gestionate la nivel de gospodărie sau de agent economic. Nu 
există un control al modului de stocare / compostare a acestora şi există riscul ca 
deşeurile să fie împrăştiate pe terenuri agricole fără o compostare corectă a acestora. De 
asemenea, levigatul şi apele pluviale care spală masa de deşeuri se pot scurge 
necontrolat în sol și ape de suprafaţă.  

o Deşeuri vegetale. Se gestionează la nivel de gospodărie.  
o Deşeurile biologice (mortalităţi): sunt preluate la cerere de operatorul autorizat cu care 

primăria are contract. 

• Aplicarea fitosanitarelor și îngrăşămintelor chimice pe terenuri agricole. Terenurile agricole ale 
comunei Hoceni sunt lucrate în marea lor majoritate în asociaţii. Astfel, există controlul utilizării 
substanţelor chimice și în general se respectă codul de bune practici agricole. Pe terenurile 
lucrate în regie proprie, nu se poate controla dacă sunt respectate normele agricole în vigoare. 

2.3.2 Probleme de mediu – SOL 

În urma analizei situaţiei actuale a factorului de mediu sol în comuna Hoceni, au rezultat următoarele 
aspecte relevante de mediu: 

• Potenţial de poluare cu nutrienţi a solurilor prin managementul defectuos al deşeurilor 
zootehnice şi prin utilizarea necorespunzătoare a îngrăşămintelor chimice. Această problemă 
de mediu poate fi ameliorată astfel: 

o Managementul eficient al deşeurilor zootehnice prin colectarea și compostarea acestora 
în sistem colectiv (platformă comunală) sau în sistem individual (platformă 
gospodărească). 

o Până la darea în operare a acestei platforme, se aplică codul de bune practici agricole, 
secţiunea dejecţii. Populaţia va fi instruită în scopul unei bune compostări a deşeurilor și 
pentru o bună și corectă aplicare a compostului pe terenurile agricole. 

• Potenţial de eroziune eoliană /pluvială a solurilor din cauza suprasolicitării solului. Pentru 
această problemă, se recomandă următoarele: 

o Aplicarea codului de bune practici agricole, în special în ceea ce priveşte rotaţia 
culturilor, irigarea, ameliorarea solurilor şi aplicarea de îngrăşăminte; soluţiile de 
ameliorare a solurilor se stabilesc şi se aplică în urma studiilor pedologice. 
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o Creşterea suprafeţelor împădurite și realizarea de perdele forestiere. În prezent, pădurile 
de pe raza teritoriului comunei Hoceni ocupă suprafaţa de 2406 hectare, adică 26% din 
suprafaţa totală a comunei. Perdelele forestiere contribuie inclusiv la reglarea 
microclimatului zonal, la reducerea eroziunii eoliene şi pluviale.  

• Potenţial de poluare a solurilor prin evacuarea apelor uzate din gospodării, fără epurare. 
Această problemă de mediu poate fi ameliorată astfel: 

o Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare a apelor uzate în toate 
localităţile comunei. 

 2.4 BIODIVERSITATE 

2.4.1 Caracterizare generală 

Vegetaţia. Zona comunei Hoceni se înscrie în zona de silvostepă, în care interferează elemente 
forestiere de foioase şi specii erbacee specifice stepei. Fiind vorba însă despre un spaţiu umanizat şi 
apropriat pentru activităţi agricole, vegetaţia spontană a fost înlocuită în cea mai mare parte prin 
agrosisteme care valorifică solurile relativ fertile de pe teritoriul comunei (cernisoluri). 

• Speciile arborescente dominante în acest areal sunt cele de pădure de stejar (Quercus sp.), la 
care se adaugă specii arbustive (porumbar, păducel etc.) şi stratul erbaceu.  

• Vegetaţia de stepă, formată din asociaţii de graminee (iarba câmpului, pir, păiuş, trifoi roşu, etc.) 
şi alte specii, este variată (incluzând şi specii valoroase în farmacopeea populară: muşeţelul, 
rostopasca, pojarniţa, menta, păpădia, pătlagina, pelinul, coada şoricelului etc.), dar ocupă 
suprafeţe reduse, fiind cel mai adesea înlocuită prin culturi agricole. 

• Vegetaţia palustră din zonele cu acumulări de apă este constituită din papură şi stuf, iar zăvoaiele 
sunt compuse din sălcii şi plopi canadieni. 

• O altă categorie de vegetaţie o constituie asociaţiile care cresc pe terenurile virane din sate sau 
din apropierea acestora, ori cele ruderale din culturile agricole, formate din: dentiţă, voinicică, 
orzul şoarecilor, scai măgăresc, lobodă, brustur, cucută, pătlagină, troscot etc. 

• Plantele de cultură cele mai frecvente, care ocupă suprafeţe importante (cca. 66% din teritoriul 
extravilan) sunt cerealele păioase (grâul), prăşitoarele (porumb, floarea-soarelui, cartoful) şi 
culturile legumicole. 

 
Fauna este cea corespondentă zonelor vegetaţiei de silvostepă şi pădure.  

• Fauna pădurilor cuprinde puţine mamifere, reprezentate prin mistreţi, căpriori, vulpi, dihori, 
rozătoare şi păsări care sunt mai numeroase, unele având importanţă cinegetică. 

• Fauna de silvostepă, deşi mai puţin variată, prezintă un mai mare număr de specii de interes 
cinegetic: iepurele, căprioara, prepeliţa, potârnichea, fazanul etc. Ihtiofauna zonei include crapul 
şi carasul. 

• În cadrul habitatului uman, cât şi în împrejurimile acestuia sunt răspândite vrăbiile, rândunica şi 
lăstunul, dihorul, nevăstuica, rozătoarele (şoareci şi şobolani). 

2.4.2 Arii protejate 

Teritoriul administrativ al comunei Hoceni se suprapune cu situl care face parte din Rețeaua 
Ecologica Europeana Natura 2000: ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huşi. Situl este amplasat în 
extravilan iar obiectivele PUG-ului nu se suprapun cu obiectivele de conservare ale sitului. Situl nu 
este atribuit în custodie. Planul de management este în curs de elaborare.  
 
ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huşi  
Situl Pădurea Dobrina -Huşi nu este atribuit în custodie și nu are structura de administrare. Suprafaţa 
sitului este de 8518 ha din care aprox. 2044 ha se suprapun cu teritoriul administrativ al comunei 
Hoceni (exclusiv extravilan). 
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Sit Natura 2000: „Pădurea Dobrina -Huşi” figurează ca sit de importanţă comunitară (SCI) conform 
Ord. nr.2387/2011 care modifica Ord. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala 
protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în Romania. Situl este situat în unitățile administrative teritoriale ale comunelor 
Albeşti(<1%), Creţeşti (51%), Dimitrie Cantemir (6%), Hoceni (24 %), Huşi (<1%), Olteneşti (24%), 
Pădureni (8 %) și Vutcani (4 %) din judeţul Vaslui, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. 
 
Situl “Pădurea Dobrina -Huşi”  este localizat în partea sud-estică a podişului Central Moldovenesc în 
bazinul Hidrografic al Bârladului. Din punct de vedere al administratiei publice, pădurile sunt pe 
teritoriul comunelor Creţeşti, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Olteneşti, Pădureni, Albeşti şi Huşi în Judeţul 
Vaslui. Din punct de vedere al administraţiei silvice pădurile sunt situate în întregime în raza Ocolului 
Silvic Huşi şi aparţine la trei unităţi de producţie (UP I Olteneşti, UP II Creţeşti, UP III  Dobrina) a căror 
suprafaţă împădurită o cuprinde aproape în totalitate. 
 
Situl Pădurea Dobrina Huşi se afla la limita sudică a regiunii biogeografice continentale, la contactul 
cu cea stepică, constituindu-se intr-o barieră împotriva avansării stepei spre nord. în cadrul sitului 
apar şi elemente specifice regiunii stepice. Tipurile de habitate prezente în cadrul sitului sunt: 

• Păduri dacice de stjar şi carpen –cod: 91Y0 

• Păduri de fag de tip Asperulo- Fagetum- cod 9130 

• Tufarisuri de foioase ponto – sarmatice- 40CO* 

• Stepe ponto – sarmastice – cod: 62CO* 
 
Speciile de mamifere enumerate în anexa II a directivei Consiliului 92/43/CEE care se menţionează că 
există în acest sit: 

• Canis lupus – cod 1352 
 
În acest sit se întâlnesc 4  tipuri de habitate, dintre care 2 sunt de importanţă prioritară: tufărișuri de 
foioase ponto – sarmatice - 40CO*, stepe ponto – sarmastice – cod: 62CO*. În situl Pădurea Dobrina 
Huşi este menţionată prezenţa speciei de mamifere Canis lupus- cod 1352 (anexa 3, OUG 57/2007). 
 
Relaţia PUG Hoceni cu situl ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huşi  
ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huşi ocupă pe teritoriul comunei Hoceni o suprafaţă de 2044 ha, ceea 
ce reprezintă 24% din suprafaţa totală a sitului şi 27.8% din teritoriul UAT Hoceni. Intravilanul 
existent sau propus al comunei Hoceni nu se suprapune cu situl. Obiectivele PUG nu interferă cu 
obiectivele de conservare ale sitului. 

2.4.3 Probleme de mediu – BIODIVERSITATE 

În urma analizei situaţiei actuale a factorului de mediu biodiversitate în comuna Hoceni, nu s-au 
identificat presiuni relevante care pot genera impact direct şi imediat semnificativ asupra mediului 
biotic. 

 2.5 SĂNĂTATEA POPULAŢIEI ȘI MEDIUL DE VIAŢĂ 

2.5.1 Starea sănătăţii populaţiei în zonă 

În prezent (anul 2015), populaţia comunei este de 2853 locuitori (Sursă: Strategia de dezvoltare 
durabilă a comunei HOCENI 2014-2020 / Institutul Naţional de Statistică 1998-2015). Populaţia 
comunei Hoceni se încadrează într-un trend puternic descendent. Densitatea populaţiei comunei 
Hoceni a cunoscut o scădere liniară, proporţională cu scăderea populaţiei. Densitatea generală este 
de 30.41 locuitori/ kmp. Bilanţul real al populaţiei este negativ.  
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DSP Vaslui urmăreşte starea sănătăţii populaţiei în judeţul Vaslui şi face analize chimice şi 
bacteriologice la sursele de apă utilizate în comuna Hoceni. În anul 2014 au fost prelevate selectiv 
probe de apă din cele 301 fântâni de pe teritoriul comunei. 38% din probe au fost necorespunzătoare 
din punct de vedere chimic şi 12% au fost necorespunzătoare din punct de vedere bacteriologic.  

2.5.2 Starea socio-economică a populaţiei 

Comuna Hoceni este caracterizată, conform Atlasului României, 2006, ca un spaţiu rural cu economie 
agricolă de subzistenţă şi populaţie îmbătrânită, în mod similar cu o mare parte a comunelor din 
zonele de polarizare are municipiilor Vaslui și Bârlad.  
 
Agricultura 
Fondul funciar este astfel structurat, încât terenurile cu folosinţă agricolă constituie 68.39% suprafaţa 
totală a comunei. La nivelul comunei, agricultura are ca trăsătura definitorie procentul foarte mare al 
fermelor de semi şi subzistenţă, care produc în principal pentru autoconsum. Din suprafaţa totală de 
9380 ha, la nivelul anului 2013, 6415 ha reprezintă teren agricol (68.39% din suprafaţa comunei) şi 
2965 ha reprezintă totalul terenului neagricol. De asemenea, se constată existența pe teritoriul 
comunei a unor porțiuni mari de teren degradat și accidentat, care nu poate fi lucrat mecanizat și 
cultivat. 
 
Modul de folosire al terenului agricol al comunei la nivelul anului 2013 era următorul: 

Nr. crt. Categorii de terenuri Suprafaţa (ha) 

1. Teren arabil 4603 

2. Pășuni naturale 1600 

3. Fânețe naturale 112 

4. Vii şi pepiniere viticole 100 

5. din care: vii pe rod 100 

6. Livezi, pepiniere, arbuști fructiferi - 

7. din care: livezi pe rod - 

8. Total teren agricol (1+2+3+4+6) 6415 

9. Păduri şi alta vegetaţie forestieră* 2406 

10. Ocupată cu construcţii 110 

11. Ocupată cu ape, bălţi 37 

12 Căi de comunicaţii şi căi ferate 148 

13 Terenuri degradate şi neproductive 264 

14 Total suprafață (8+9+10+11+12+13) 9380 

*Fondul forestier al comunei este arondat Ocolului Silvic Huși / Sursă: INS 1998-2015 

 
Una dintre principalele probleme în creșterea productivității agricole o constituie degradarea 
solurilor, care afectează o suprafaţă deloc neglijabilă (soluri gleizate – 496 ha / 7.73%; terenuri cu 
soluri erodate, colmatate, acoperite – 1841 / 28.68%). Alunecările de teren ocupă o suprafaţă de 
93ha din extravilanul comunei.  
 
Producţia zootehnică 
Ca număr de capete, sunt dominante ovinele (aproape 5000 de capete), la care se adaugă bovinele şi 
porcinele cu şepteluri importante. Creşterea ovinelor şi bovinelor se realizează în principal pe seama 
suprafeţelor de păşune, dar şi pe cultura plantelor furajere. De asemenea, în gospodăriile populaţiei 
cresc un număr important de păsări de curte (11137 de capete în 2009). 
 
Evoluţia efectivelor de animale este redată în tabelul de mai jos:  
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Denumire Efectiv (număr) 

2006 2009 2012 

bovine  1017 2007 1209 

porcine  929 1820 1351 

ovine  5710 6889 4960 

caprine  370 817 1206 

păsări 22923 11137 ? 

cabaline 462 481 556 

familii de albine 450 780 1000 

Sursă: Planul de Dezvoltare Locală al parteneriatului de pe teritoriul Moldo-Prut, judeţul Vaslui (versiunea detaliată) 

 
Silvicultura Suprafața fondului forestier și a altor terenuri cu vegetație forestieră este de 2406 ha (în 
2013). Fondul forestier al comunei este arondat Ocolului Silvic Huși. Însumat, suprafeţele acestea 
reprezintă cca. 26% din teritoriul comunei Hoceni, fiind ocupate cu următoarele specii principale: 
qvercinee (stejar), tei, carpen, frasin şi specii arbustive: corn, sânger, păducel, măceş, darmox. 
 
În comună nu apar unităţi de producţie care se ocupă cu procesarea lemnului.  
 
Având în vedere ponderea ridicată a terenurilor neproductive, precum și pe cea a suprafețelor 
agricole afectate de procese de degradare, dintre acestea fiind terenuri cu alunecări și eroziune în 
adâncime și de suprafață), în comuna Hoceni este în desfășurare proiectul denumit “Împădurirea 
terenurilor degradate, constituite în perimetrele de ameliorare: Hârtop-Hoceni; Coasta Stânii-Barboşi, 
Comuna Hoceni, judeţul Vaslui”. Terenurile care fac obiectul proiectului, în suprafaţă de 100.94 ha, 
sunt proprietate privată a Comunei Hoceni (HCL nr. 35/2011) şi sunt situate în totalitate în 
extravilanul localității Hoceni (P.A. Hartop) și Barbosi (P.A. Coasta Stânii). Au fost  propuse spre 
ameliorare următoarele perimetre: 
 
1. Coasta Stânii – Barboși 

Nr. Crt. 
Categoria de folosință (din 
evidența fondului funciar) 

Suprafața 
(ha) 

Observații (situația reală la teren) 

1 T.93 P: 2221/1 pășune 22,70 Pășune excesiv erodată în suprafață 

2 T.93 P: 2222 neproductiv 0,20 Pășune excesiv erodată în suprafață 

3 T.93 P: 2224/1 pășune 4,01 Pășune excesiv erodată în suprafață 

Total perimetru: 26,91 ha 

2. Hartop – Hoceni 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosință (din 
evidența fondului funciar) 

Suprafața 
(ha) 

Observații (situația reală la teren) 

1 T.52 P: 1531 pășune 5,27 Pășune excesiv erodată în suprafață 

2 T.52 P: 1543/3 pășune 11,61 Pășune afectată de alunecări de teren cu eroziune puternică 

3 T.55 P: 1567/1 pășune 23,67 Pășune puternic la excesiv erodată în suprafață 

4 T.55 P: 1566/1 neproductiv 4,22 Teren neproductiv afectat de alunecări 

5 T.55 P: 1564  neproductiv 1,50 Teren neproductiv erodat în adâncime (ravene) 

6 T.55 P: 1563/1 neproductiv 5,01 
Teren neproductiv afectat de alunecări cu eroziune excesivă de 
suprafață 

7 T.55 P: 1561/1 neproductiv 9,55 
Teren neproductiv afectat de alunecări cu eroziune excesivă de 
suprafață 

8 T.100 P: 2261/1 pășune 13,04 Pășune puternic erodată în suprafață 

9 T.100 P: 2262 neproductiv 0,10 Teren neproductiv erodat în adâncime (ravene, ogașe) 

10 T.100 P: 2260 neproductiv 0,06 Teren neproductiv erodat în adâncime (ravene, ogașe) 

Total perimetru: 74,03 ha 

 
Industria și construcțiile. Referitor la activităţile cu specific industrial, menţionăm că acestea nu sunt 
prezente pe teritoriul comunei Hoceni. Specificăm doar faptul că individual, se exploatează argilă 
pentru realizarea de materiale de construcţii (construirea caselor din chirpici). De asemenea, la 
nivelul anului 2012, în comuna Hoceni s-au înregistrat 3 mori de porumb. 
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Comerţ și prestări servicii. În comună funcționează unități de comerț, în principal în domeniul 
comerţului cu amănuntul (13 magazine mixte), deservind populaţia comunei cu produse de larg 
consum sau specializate (inclusiv materiale de construcţii, produse chimice, etc.) și alimentație 
publică (cafenele şi baruri).  
  
Sănătate și asistenţă socială. Serviciile medicale în comuna Hoceni pot fi calificate ca fiind deficitare. 
În satul Hoceni este amenajat un cabinet medical deservit de un medic generalist de familie, o 
farmacie şi un cabinet medical veterinar. 
  
Învăţământul.  La nivelul anului 2014 în comuna Hoceni funcţionează următoarele unităţi şcolare: 
Şcoala gimnazială nr.1 Hoceni; Şcoală cu clasele I-VIII Barboşi; Şcoală cu clasele I-IV din Deleni, 
Oţeleni şi Şişcani şi Grădiniţe cu program normal în toate satele, mai puţin Rediu. Gradul de acoperire 
cu cadre didactice în ultimii 3 ani a fost de 90-95%. 
 
Dotările socio-culturale de pe teritoriul comunei Hoceni sunt reprezentate prin câteva obiective de 
interes public, şi anume Căminul cultural, biblioteca comunală şi Muzeul sătesc. În aceeași categorie 
sunt incluse și lăcaşele de cult, care includ bisericile din comună, în număr de 6. 
 
Recreere/sport. Activităţile sportive sunt organizate în special în unităţile de învăţământ pentru 
populaţia de vârstă şcolară, desfăşurându-pe terenurile de sport ale școlilor generale. În comuna 
Hoceni există următoarele dotări amenajate pentru desfășurarea activităților sportive accesibile 
pentru întreaga populație a comunei:  

• Sala de sport școlară din Hoceni realizată în anul 2009, prin Compania Națională de Investiții;  

• Teren de fotbal Hoceni – suprafață de joc 7800 m.p.  

• Teren de sport cu nocturnă Oțeleni - suprafață de joc 2000 m.p. 
 
Obiective turistice, case memoriale, muzee, alte puncte de atracţie: 

• Monument al naturii "Teiul lui Palade" cu o vechime de 400 de ani; 

• Fosta moşie a lui Alexandru Ioan Cuza şi mormântul fratelui său, Gheorghe Cuza, din cimitirul 
satului Barboşi; 

• Placă comemorativă şi statuie (bust) Al. I. Cuza, în localitatea Barboşi; 

• Monumente ale eroilor în satele Hoceni şi Deleni 

2.5.3 Probleme de mediu – SĂNĂTATEA POPULAŢIEI și MEDIUL DE VIAŢĂ 

În urma analizei situaţiei actuale a factorului de mediu sănătatea populaţiei și mediul de viaţă, în 
comuna Hoceni s-au identificat următoarele presiuni relevante care pot genera impact direct 
asupra sănătăţii populaţiei și a mediului de viaţă: 

• Potenţial de producere a inundaţiilor şi alunecări de teren; 

• Potenţial de afectare a calităţii solului şi apelor de suprafaţă şi subterane prin evacuările de 
ape uzate neepurate. Calitatea solurilor şi a apelor poate fi influenţată prin gestiunea 
necorespunzătoare a deşeurilor din cauza inexistenţei unui sistem integrat de management al 
deşeurilor 

• Potenţial de afectare a calităţii aerului prin emisiile de praf din circulaţia auto pe drumuri 
neasfaltate; 

 
Măsurile propuse pentru ameliorarea problemelor identificate mai sus sunt: 

• Înfiinţarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate; 

• Înfiinţarea unui sistem integrat de management al deşeurilor; 

• Asfaltarea drumurilor din comună. 
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 2.6 PATRIMONIU CULTURAL 

Monumentele istorice de pe teritoriul comunei Hoceni aflate pe lista Ministerului Culturii şi Cultelor 
(MCC, Lista monumentelor istorice, 2010): 

 
Cod LMI Denumire Categoria Localizare Datare 

VS-II-m-B-06807 Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” B Hoceni 1820 

VS-II-m-B-06883 Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” B Şişcani 1760 

 2.7 SHIMBĂRI CLIMATICE 

Starea actuală a factorului de mediu Schimbări climatice în comuna Hoceni se subscrie tendinţei 
globale de înrăutăţire. În scopul ameliorării şi adaptării la această tendinţă, comuna Hoceni se 
subordonează măsurilor propuse în Ghidul privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 
Astfel, la nivelul comunei, se propun următoarele măsuri: 

• creşterea suprafeţei fondului forestier prin împădurirea unor terenuri degradate și a unor 
terenuri marginale, inapte pentru o agricultură eficientă, crearea de perdele forestiere de 
protecţie a câmpurilor agricole, a cursurilor de apă și a căilor de comunicaţie; 

• Îmbunătăţirea eficienţei energetice, a utilizării resurselor regenerabile de energie și scăderea 
consumului specific de energie prin următoarele acţiuni: 

o Promovarea și conştientizarea importanţei izolării termice a locuinţelor; 
o Promovarea comunei ca spaţiu propice dezvoltării proiectelor de captare a energiei 

regenerabile (solară şi eoliană). 

 2.8 REZUMAT AL STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI EVOLUŢIE 

Rezumatul stării actuale a mediului 
Nr. 
crt. 

Factor de 
mediu 

Problemă de mediu identificată 
Obiective SEA propuse pentru remedierea problemelor de 
mediu identificate 

1.  Aer  

Potenţial de emisii de pulberi din traficul 
rutier pe drumurile neasfaltate și din 
activităţile agricole 

Asfaltarea drumurilor din comună 

Potenţial de emisii de gaze de ardere / 
pulberi din surse rezidenţiale 

Înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaze naturale. Astfel, 
se va reduce utilizarea combustibilului solid – lemn, care 
produce mai multe emisii decât gazul metan.  
 
Promovarea surselor de energie regenerabilă la nivel 
gospodăresc – energie solară şi eoliană. 

2.  Apă  

Potenţial de poluare a apelor de 
suprafaţă şi / sau subterane prin 
evacuarea apelor uzate din gospodării, 
fără epurare 

Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare a 
apelor uzate în toate localităţile comunei  

Potenţial de poluare a apelor de 
suprafaţă şi / sau subterane prin 
managementul defectuos al deşeurilor. 

Sistem integrat de management al deşeurilor – care va 
asigura gestiunea tuturor fluxurilor de deşeuri generate în 
comună. 

3.  Sol  

Potenţial de poluare cu nutrienţi a 
solurilor prin managementul defectuos 
al deşeurilor zootehnice şi prin utilizarea 
necorespunzătoare a îngrăşămintelor 
chimice 

Managementul eficient al deşeurilor zootehnice prin 
colectarea și compostarea acestora în sistem colectiv 
(platformă comunală) sau în sistem individual (platformă 
gospodărească). 
Până la darea în operare a acestei platforme, se aplică codul 
de bune practici agricole, secţiunea dejecţii. Populaţia va fi 
instruită în scopul unei bune compostări a deşeurilor și 
pentru o bună și corectă aplicare a compostului pe 
terenurile agricole. 

Potenţial de eroziune eoliană /pluvială a 
solurilor 

Aplicarea codului de bune practici agricole, în special în ceea 
ce priveşte rotaţia culturilor, irigarea, ameliorarea solurilor şi 
aplicarea de îngrăşăminte; soluţiile de ameliorare a solurilor 
se stabilesc şi se aplică în urma studiilor pedologice. 
Creşterea suprafeţelor împădurite și realizarea de perdele 
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forestiere. În prezent, pădurile de pe raza teritoriului 
comunei Hoceni ocupă suprafaţa de 2406  hectare, adică 
26% din suprafaţa totală a comunei. Perdelele forestiere 
contribuie inclusiv la reglarea microclimatului zonal, la 
reducerea eroziunii eoliene şi pluviale.  

Potenţial de poluare a solurilor prin 
evacuarea apelor uzate din gospodării, 
fără epurare 

Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare a 
apelor uzate în toate localităţile comunei 

4.  Biodiversitate  - - 

5.  

Sănătatea 
populaţiei și 
mediul de 
viaţă 

Potenţial de producere a inundaţiilor şi 
alunecări de teren  

Se aplică măsuri cu caracter preventiv 

Potenţial de afectare a calităţii solului şi 
apelor de suprafaţă şi subterane prin 
evacuările de ape uzate neepurate și 
prin gestiunea necorespunzătoare a 
deşeurilor din cauza inexistenţei unui 
sistem integrat de management al 
deşeurilor 

Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi epurare a 
apelor uzate în toate localităţile comunei 
 
Înfiinţarea unui sistem integrat de management al 
deşeurilor; 

Potenţial de afectare a calităţii aerului 
prin emisiile de praf din circulaţia auto 
pe drumuri neasfaltate; 

Asfaltarea drumurilor din comună. 

6.  
Patrimoniu 
cultural 

- - 

7.  
Schimbări 
climatice 

Accentuarea schimbărilor climatice care 
conduc inclusiv la aridizarea solului 

Creşterea suprafeţei fondului forestier, prin împădurirea 
unor terenuri degradate și a unor terenuri marginale, inapte 
pentru o agricultură eficientă, crearea de perdele forestiere 
de protecţie a câmpurilor agricole, a cursurilor de apă și a 
căilor de comunicaţie; 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice, a utilizării resurselor 
regenerabile de energie și scăderea consumului specific de 
energie prin următoarele acţiuni: 
- Promovarea și conştientizarea importanţei izolării termice 
a locuinţelor; 
- Promovarea comunei Hoceni ca spaţiu propice dezvoltării 
proiectelor de captare a energiei regenerabile (solară şi 
eoliană). 

 
Analizând starea actuală a factorilor de mediu şi problemele de mediu identificate, se fac 
următoarele observaţii cu privire la evoluţia stării factorilor de mediu în situaţia neimplementării 
PUG: 

• Emisiile din surse rezidenţiale şi din traficul auto pe drumuri neasfaltate se pot intensifica odată 
cu creşterea numărului de locuinţe, a intensităţii traficului şi a intensificării lucrărilor agricole 
mecanizate. Astfel, în timp, se poate produce unui impact negativ asupra sănătăţii populaţiei prin 
intensificarea bolilor pulmonare; 

• Inexistenţa unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate va conduce la evacuarea 
necontrolată a apelor uzate neepurate, cu influenţe negative asupra mediului biotic și abiotic; 

• Inexistenţa unui sistem integrat de gestiune a tuturor fluxurilor de deşeuri conduce la gestiunea 
necorespunzătoare a acestora (ardere, depozitare necontrolată etc.), cu influenţe negative 
asupra mediului biotic și abiotic.  

• Vulnerabilitatea la poluarea cu nitriți se poate accentua prin gestiunea necorespunzătoare a 
deşeurilor zootehnice; 

 

 

PUG-ul se adresează întregului teritoriu administrativ al comunei Hoceni. Localizarea exactă a 
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implementării obiectivelor PUG şi caracteristicile de mediu ale zonelor respective, se face în 
continuare. 
 

Caracterisitici de mediu ale zonelor posibil a fi afectate de obiectivele PUG 

Obiectiv PUG 
Acţiuni / măsuri / proiecte pentru 
atingerea obiectivelor PUG 

Localizare  Caracteristici de mediu  

Extinderea 
sistemului public 
centralizat de 
alimentare cu apă și 
realizarea sistemului 
de canalizare a 
apelor menajere, în 
toate localităţile 
comunei 

În prezent, alimentarea cu apă se 
face în satele Hoceni şi Oţeleni. 
Se propune înființarea unor reţele 
de alimentare cu apă pentru fiecare 
localitate, la care să fie branşaţi toţi 
cetăţenii comunei Hoceni (mai 
puţin satul Rediu). 
Canalizarea se face „de la 0” în 
toate satele comunei.  

Reţelele se pozează în 
intravilan, de-a lungul străzilor. 
Rezervoarele de înmagazinare, 
staţiile de pompare sunt 
amplasate conform planşei 
Echipări.  
Se are în vedere asigurarea 
zonei de protecţie, conform 
HG930/2005 
 

Localizarea componentelor s-a 
făcut doar pentru satul Barboşi. 
Localizarea exactă a 
elementelor componente ale 
canalizării pentru celelalte sate 
se va face într-o etapă 
ulterioară. Prin PUG s-au trasat 
locaţii recomandate, care 
respectă criteriile de mediu. 
Colectoarele principale și 
secundare pot perturba 
temporar calitatea drumurilor 
comunale prin săpături și 
subtraversări.  

Realizarea sistemului 
de alimentare cu 
gaze naturale;  

Înfiinţarea sistemului de alimentare 
cu gaze naturale 

Intravilanul și extravilanul 
comunei Hoceni de-a lungul 
străzilor 

În funcţie de traseul optim, 
aducţiunea de gaz poate 
intercepta siturile Natura 2000 

Prevenirea și 
combaterea 
riscurilor naturale;  

Inundaţii – risc foarte redus  - 
posibile de-a lungul cursurilor de 
apă din comună (râul Bujorul, 
Oţeleni, Dealu Satului şi Barboşi). 
Alunecări de teren ocupă suprafeţe 
mici 

Implementarea măsurilor 
preventive se face în 
intravilanul comunei Hoceni de-
a lungul cursurilor de apă 
(curăţare albii, decolmatări) şi 
în zonele cu pante accentuate 

Riscurile naturale nu reprezintă 
o ameninţare în comuna 
Hoceni. Riscurile în general 
sunt gestionate corect. 

Modernizarea și 
dezvoltarea căilor de 
comunicație rutieră; 

Lista de drumuri propuse pentru 
modernizare / reabilitare este 
prezentată în capitolul 1.2.4. 

Pe traseele stabilite; 
 
În intravilanul și extravilanul 
comunei Hoceni – pe drumurile 
existente 

Nu se prevăd drumuri noi, în 
afara celor de acces către 
extinderile intravilanului. În 
timpul reabilitării (asfaltării) 
drumurilor comunale şi 
judeţene, se pot produce 
perturbări ale populaţiei prin 
zgomot, emisii de praf.  

Extinderea 
intravilanului şi 
zonare funcţională; 

Măsură de modificare a 
intravilanului comunei (se fac 
extinderi şi restrângeri ale 
intravilanului, astfel încât 
intravilanul se restrânge cu 
65.34ha) 

Extinderile şi restrângerile se 
fac în toate satele comunei, 
localizate în capitolul 1.2.5. 

Conform analizei din capitolul 
1.2.5., extinderile și 
restrângerile NU interceptează 
elemente sensibile de mediu 

Amenajare spatii 
verzi, spaţii plantate 
de protecție;  

se redimensionează spaţiul verde 
prin includerea în această categorie 
a unor suprafeţe existente, până la 
un total de 9.64 ha. 

- - 

Managementul 
deşeurilor. 

Proiect „Sistem integrat de 
management al deşeurilor în 
judeţul Vaslui 

Sunt amplasate 28 platforme 
de colectare a deşeurilor 
reciclabile.  

Localizarea platformelor de 
reciclabile este făcută cu 
respectarea criteriilor de 
sănătate publică. 

 
În general, obiectivele prevăzute în PUG nu interferă cu elemente sensibile de mediu.  
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În urma analizei situaţiei existente şi conform Planului Local de Acţiune pentru Mediu – judeţul 
Vaslui, la nivel judeţean şi la nivel de UAT, s-au identificat următoarele probleme de mediu: 
1. Calitatea apei potabile. PLAM Vaslui prevede ca măsuri, printre altele, asigurarea unui sistem 

centralizat de alimentare cu apă în toate localităţile judeţului. În comuna Hoceni, în prezent 
există un sistem parţial care deserveşte o parte din Hoceni şi Oţeleni. Prin PUG  se prevede un 
sistem centralizat, care să asigure alimentare cu apă în toate localităţile comunei. 

2. Calitatea apelor de canalizare, a efluenţilor staţiilor de epurare și a apelor de suprafaţă. În 
prezent comuna Hoceni nu dispune de un sistem de canalizare. Prin PUG se prevede un astfel de 
sistem de canalizare, in toate satele comunei (mai puţin Rediu). 

3. Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale. Nu se prevăd măsuri în mod special pentru 
comuna Hoceni.  

4. Poluarea atmosferei. La această problemă, în PLAM sunt prevăzute şi următoarele măsuri: 
reabilitarea infrastructurii rutiere, amenajarea de perdele de protecţie pe şoselele intens 
circulate, extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în mediul rural. Toate măsurile sunt 
luate în considerare în PUG. 

5. Poluarea solului. Se prevede ca măsură de reducere a poluării solului, realizarea unor platforme 
ecologice de depozitare / compostare a deşeurilor zootehnice, inventarierea suprafeţelor de 
teren degradate, ameliorarea terenurilor degradate şi reintroducerea acestora în circuitul agricol. 
Aceste măsuri sunt avute în vedere în cadrul PUG-ului. 

6. Urbanizarea mediului – asigurarea necesarului de spaţiu verde, conform legii.  
7. Gestionarea deșeurilor. În prezent, în comuna Hoceni se asigură colectarea deşeurilor în 

amestec, în 28 puncte de colectare. Prin PUG s-au prevăzut măsuri de aliniere la cerinţele SIMD 
Vaslui.  

8. Asigurarea stării de sănătate a populației – nu e relevant pentru consiliile locale. 
9. Degradarea  mediului  natural și construit – prevede inclusiv asigurarea zonelor de protecţie la 

monumente. 
10. Educație ecologica – prevede organizarea unor acţiuni cu caracter informativ. 
11. Transport rutier – prevede reabilitarea reţelei de drumuri comunale – măsură inclusă în PUG. 
12. Întărirea capacitații  APM – nu e relevant pentru comuna Hoceni, 
13. Turism– nu e relevant pentru comuna Hoceni, 
14. Aspecte legislative– nu e relevant pentru comuna Hoceni. 
 
Unele probleme identificate la nivel judeţean sunt relevante şi pentru comuna Hoceni. În general, 
măsurile stabilite în PLAM sunt preluate şi adaptate în cadrul PUG. Principalele măsuri sunt: 

• Asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare; 

• Asigurarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale; 

• Măsuri în zonele cu riscuri naturale; 

• Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere; 

• Extinderea durabilă a intravilanului şi zonare funcţională, astfel încât să se asigure un nivel de trai 
crescut şi un conform adecvat cetăţenilor; 

• Amenajare spatii verzi, spaţii plantate de protecție;  

• Managementul deşeurilor conform legislaţiei în vigoare. 
 

Prin PUG nu s-au prevăzut obiective specifice de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la 
responsabilităţile și obligaţiile de mediu, însă aceste măsuri sunt incluse în proiectele generate de 
toate obiectivele PUG-ului.  



Raport de mediu – PUG com. Hoceni, jud. Vaslui 

 
 

35

 

În urma examinării politicilor, planurilor și strategiilor relevante și a obiectivelor asociate, au fost 
identificate o serie de teme de interes pentru SEA (derivate din problemele cheie de mediu la nivelul 
planului și obiectivele de protecţie a mediului la nivel superior): 

• Aer, Apă, Sol  

• Biodiversitate 

• Sănătatea populaţiei și mediul de viaţă (inclusiv active materiale – deşeuri şi resurse materiale) 

• Patrimoniu cultural (inclusiv amenajarea teritoriului şi peisaj) 

• Schimbări climatice (inclusiv energia) 
 
În etapa următoare, a fost elaborată o listă iniţială cu obiective "principale" preliminare a SEA și o 
serie de sub-obiective asociate. Setul propus de obiective de mediu relevante a fost stabilit pe baza: 

• obiectivelor de mediu deja incluse în politicile, strategiile și reglementările elaborate la nivel 
comunitar, naţional, regional sau local; 

• problemelor de mediu relevante și tendinţelor estimate pentru fiecare componentă de mediu, 
având în vedere importanţa acordată în cadrul PUG-ului ce face obiectul evaluării; 

 
Tabelul de mai jos prezintă o listă a obiectivelor generale preliminare a SEA și a sub-obiectivelor. 
Obiectivele SEA grupate pe teme de mediu. 
 
TEMA SEA OBIECTIV PRINCIPAL SUB-OBIECTIV 

AER 
Îmbunătăţirea calităţii 
aerului 

• Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi gospodăreşti, 
agricole şi de creştere a animalelor (zootehnice)  

• Reducerea emisiilor din circulaţia pe drumuri publice 

APA 
Menţinerea  și 
îmbunătăţirea stării 
apei 

• Menţinerea şi îmbunătăţirea stării apelor  

• Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor subterane 

• Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane din surse 
punctiforme şi difuze; 

• Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de apă; 

• Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

• Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi antropice, 
(inundaţii, secetă, poluarea accidentală a apei). 

SOL 
Protejarea calităţii, 
Cantităţii şi funcţiunii 
solului 

• Conservarea   terenurilor   agricole   de   calitate superioară (calităţi 
bio-fizice, versatilitate, etc.); 

• Protejarea păşunilor permanente  (prin evitarea abandonului acestora, 
dar și a supra-păşunatului); 

• Reducerea  contaminării  şi  protejarea  calităţii, compoziţiei şi 
funcţiilor solului, 

• Reducerea poluării solului şi apelor subterane provocate de 
platformele de depozitare dejecţii  

• Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de sărăturare, 
eroziune, secetă 

• Reducerea degradării solului şi diminuarea poluării apelor subterane în 
zonele identificate ca vulnerabile la nitraţi 

BIODIVERSITATE 
Protejarea și 
îmbunătățirea stării 
biodiversităţii 

• Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi forestiere; 

• Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate și a populaţiei 
totale a acestora (în special cele de importanţă comunitară și a celor 
aflate în pericol); 

• Protejarea și îmbunătăţirea calităţii şi întinderii habitatelor naturale şi 
semi-naturale; 

• Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea conectivităţii 
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habitatului la nivelul peisajului; 

• Reducerea  ameninţării  habitatelor  şi  speciilor indigene de către 
speciile invazive non-indigene 

SĂNĂTATEA 
POPULAŢIEI ŞI 
MEDIUL DE VIATĂ 
(inclusiv active 
materiale) 

Protejarea și 
îmbunătăţirea sănătăţii 
şi bunăstării populaţiei 
 
Eficientizarea utilizării 
resurselor în mod 
durabil 

• Promovarea unui mod de viaţă sănătos şi reducerea inegalităţilor 
privind adresabilitatea la serviciile medicale; 

• Protejarea  sănătăţii  populaţiei  faţă  de  riscul îmbolnăvirilor generate 
de   factorii   din mediul ambiant în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii  

• Asigurarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă şi a 
sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere. 

• Menţinerea  şi  respectarea zonelor de protecţie sanitară  şi a 
perimetrelor de protecţie hidrogeologică instituite pentru protecţia 
captărilor de apă 

• Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor 

• Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie astfel încât acestea 
să fie mult reduse sau eliminate 

• Reducerea suprafeţelor afectate de eroziuni şi alunecări de teren 

• Exploatarea raţională a fondului forestier 

PATRIMONIUL 
CULTURAL ŞI 
PEISAJUL 
(INCLUSIV 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI) 
 
 

Conservarea şi 
consolidarea peisajelor 
și patrimoniului rural 
din Zonă 
 
Promovarea planificării             
şi dezvoltării  utilizării 
durabile a terenurilor 

• Conservarea și îmbunătăţirea peisajului natural al zonei 

• Conservarea, îmbunătăţirea și promovarea patrimoniul cultural; 

• Menţinerea și întărirea identităţii culturale și a peisajului din mediul 
rural 

• Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate anterior 
(folosite anterior de către alţi utilizatori); 

• Recunoaşterea și promovarea unei infrastructuri ecologice și spaţiilor 
verzi multifuncţionale în planificarea şi dezvoltarea utilizării terenurilor; 

• Aplicarea de practici agricole specifice agro-mediu-ului și agriculturii 
ecologice. 

FACTORI 
CLIMATICI 
(INCLUSIV 
ENERGIA) 
 
 

Atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice 
 
Adaptarea eficientă la 
schimbările climatice 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţile 
agricole şi zootehnice 

• Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu emisii reduse de 
carbon ; 

• Promovarea unui management forestier favorabil conservării 
carbonului. 

• Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la acestea (de ex. 
printr-o utilizare mai raţională a resurselor limitate de apă, dezvoltarea 
de culturi rezistente la secetă, etc.); 

• Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice (inundaţii, alunecări 
de teren, evenimente meteo extreme); 

• Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin menţinerea 
habitatelor; 

• Promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienţei energetice,  

• Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor destinate să 
conserve carbonul organic. 

 
 

 

 6.1 METODOLOGIE 

Metodologia de evaluare 
Evaluarea efectelor şi a intensităţii acestora asupra mediului se bazează pe o analiză a modului în 
care acestea pot afecta situaţia de referinţă a mediului sau împiedică atingerea obiectivelor SEA. 
Evaluarea identifică potenţialele efecte semnificative asupra mediului, asociate cu implementarea 
obiectivelor PUG. Analiza efectelor cuprinde trei etape principale: 
 
A) Evaluarea calitativă a obiectivelor PUG în raport cu obiectivele de mediu. Acest prim pas 
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cuprinde evaluarea obiectivelor PUG care sunt previzionate a avea un efect semnificativ asupra 
mediului, prin evaluarea lor în raport cu obiectivele de mediu, în scopul de a identifica potenţiala 
cauzalitate și influenţă asupra mediului. Potenţiale efecte pozitive, negative sau incerte au fost 
analizate şi exprimate în această etapă. 
 
Identificarea unui efect potenţial, a fost realizată ţinându-se cont de obiectivele de mediu 
identificate, luând în considerare dacă şi cum un anumit obiectiv PUG influenţează (pozitiv sau 
negativ), realizarea acestor obiective. 
 
Efectele PUG-ului au fost analizate în cadrul unor matrice de evaluare care cuprind obiectivele de 
mediu şi acţiunile (măsurile și proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor PUG). Astfel de 
matrice indică dacă o acţiune are un impact pozitiv sau negativ, cu privire la fiecare componentă a 
mediului, folosind "+" pentru un impact potenţial pozitiv și "-" pentru un impact potenţial negativ. 
 
B) Estimarea intensităţii efectelor PUG (evaluare cantitativă) la nivel general şi la nivel de detaliu 
(proiecte sau măsuri) în relaţie cu obiectivele de mediu ale SEA. La nivel general cât şi de detaliu 
amploarea impactului asupra mediului a fost analizată şi prin prisma criteriilor enumerate mai jos: 

• natura şi intensitatea intervenţiilor planificate; 

• probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor scontate; 

• natura transfrontalieră a efectelor; 

• riscurile pentru sănătatea populaţiei și pentru mediu; 

• valoarea caracteristicilor speciale naturale şi/ sau culturale şi vulnerabilitatea zonei afectate de 
impact. 

 
Caracteristicile în ceea ce priveşte pozitivitatea, negativitatea sau incertitudinea cu privire la efectele 
înregistrate şi semnificaţia (sau intensitatea) au fost specificate în matricele de evaluare. Fiecare 
impact asupra mediului a primit un punctaj, în funcţie de semnificaţia sa (adică o notare de la"-2" la 
"+2", unde "+2" reprezintă un efect potenţial pozitiv puternic, "-2" reprezintă un efect potenţial 
negativ puternic, iar "0" un efect potenţial neutru / nici un efect). Semnul şi intensitatea efectelor au 
fost asociate cu diferite culori.  
 
C) Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului. După identificarea efectelor de mediu 
semnificative ale obiectivelor PUG, au fost evaluate efectele cumulative. Prin cumul se înţelege 
efectul simultan al mai multor acţiuni individuale asupra factorilor de mediu. 
 
Evaluarea efectului general al PUG-ului asupra fiecărui aspect de mediu a fost furnizată prin analiza 
critică a efectelor potenţiale ale măsurilor / proiectelor individuale. Evaluarea cantitativă și calitativă 
se face în aceeaşi matrice. 
 

Terminologia utilizată pentru evaluarea influenţei obiectivelor PUG asupra obiectivelor de mediu 
Legenda efectelor potenţiale 

+2 

Efect potenţial benefic puternic 
O anumită măsură are capacitatea de a conduce la îmbunătăţirea aspectelor de mediu pe termen mediu sau 
lung fapt ce va conduce la beneficii pe o scară largă precum şi beneficii permanente asupra obiectivelor de 
mediu selectate în cadrul evaluării SEA 

+1 
Efect potenţial benefic 
O anumită măsură are capacitatea de a conduce la o îmbunătăţire a mediului moderată pe termen mediu şi 
lung, la o scară spaţială extinsă cu caracter temporar şi la o scară spaţială medie cu un caracter permanent. 

0 
Neutru/ fără efect 
O măsură care are nu are potenţial de a induce un efect/impact potenţial pozitiv sau negativ pe termen scurt 
sau lung. Scorul neutru este folosit atunci când efectul/impactul nu este nici pozitiv nici negativ.  

-1 
Efect potenţial negativ 
Atunci când o măsură poate induce un efect moderat negativ asupra obiectivelor de mediu atât pe termen scurt 
cât şi lung, fapt ce conduce la modificări la o scară majoră, însă cu caracter temporar sau la scară medie cu 
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caracter permanent. O astfel de măsură poate avea de asemenea un impact cumulativ sau indirect. Pentru o 
astfel de măsură, efectele pot fi minimizate pentru a conduce la un impact de o amploare mai mică prin 
aplicarea de măsuri de reducere în conformitate cu legislaţia în domeniu.  

-2 

Efect potenţial negativ puternic 
Atunci când o măsura are un potenţial efect sau serie de efecte negative semnificative pe o scară spaţială mai 
largă. Caracterul efectului este permanent asupra obiectivelor de mediu analizate. O astfel de măsură are de 
asemenea și un impact cumulativ şi indirect puternic. Efectele unei astfel de măsuri sunt foarte greu de înlăturat 
prin aplicarea de măsuri de minimizare a impactului conform legislaţiei în domeniu sau prin măsuri de 
minimizare la nivel de proiect individual. 

 6.2 EVALUAREA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ A EFECTELOR GENERATE DE 

OBIECTIVELE PUG ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU 

Se evaluează cele 7 obiective relevante ale PUG-ului în raport cu obiectivele de mediu (obiectivele 
SEA) stabilite în capitolul anterior pentru fiecare factor de mediu relevant. 
 
Sunt evaluate inclusiv măsurile / proiectele propuse prin cele 7 obiective PUG. O centralizare a 
acestora este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
Obiectivele şi măsurile / proiectele evaluate 

Obiectiv PUG  Măsură / proiect 

Obiectivul nr. 1: Extinderea sistemului 
public centralizat de alimentare cu 
apă și realizarea unui sistem de 
canalizare a apelor uzate în toate 
satele comunei 

1.1. Construcţia sistemului de alimentare cu apă (sursă, înmagazinare, tratare, 
distribuţie, pompare etc.); Construcţia sistemului de canalizare: săpături 
pentru pozarea conductelor, racorduri, cămine, realizarea de staţii de 
pompare, staţie de epurare, rezervoare; 

1.2. Exploatarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare: acţiuni de 
întreţinere a conductelor, curăţare periodică, revizii, extinderi 

Obiectivul nr. 2 – Înfiinţarea 
sistemului de alimentare cu gaze 
naturale 

2.1. Execuţia sistemului de alimentare cu gaze naturale: pozarea conductelor, 
realizarea staţiilor de reglare și măsură, racordarea consumatorilor 

2.2. Exploatarea sistemului de alimentare cu gaze naturale: acţiuni de 
întreţinere, revizii periodice, extinderi 

Obiectivul nr. 3 – Prevenirea și 
combaterea riscurilor naturale;  
 

3.1. Reducerea suprafeţelor afectate de eroziuni şi alunecări de teren prin: 
exploatarea raţională a fondului forestier, mărirea capacităţii de retenţie a 
apei în partea superioară a bazinetelor prin lucrări de împădurire și 
îmbunătăţiri funciare, reabilitarea zonelor accidentate şi regenerarea pădurilor 
şi pajiştilor comunale; lucrări de stabilizare a versanţilor unde s-au identificat 
riscuri de alunecări de teren 

3.2 Lucrări de decolmatare a albiilor râurilor 

Obiectivul nr. 4 – Modernizarea și 
dezvoltarea căilor de comunicație 
rutieră; 
 

4.1 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii intrajudețene  

4.2 Refacerea îmbrăcăminţii asfaltice pe drumurile comunale și săteşti şi 
întreținerea curenta a podurilor, pasajelor, podețelor 

Obiectivul nr. 5 – Extinderea 
intravilanului şi zonare funcţională; 

5.1. Extinderea şi restrângerea intravilanului astfel încât intravilanul se 
micşorează cu 65.34 ha. Intravilanul este remodelat conform situaţiei reale din 
teren. Nu se instituie zone noi de locuinţe sau alte funcţiuni 

Obiectivul nr. 6 – Amenajare spatii 
verzi, spaţii plantate de protecție;  

6.1. Introducerea ca spaţiu verde a marginilor de drum , de ape şi a cimitirelor 

Obiectivul nr. 7 – Managementul 
deşeurilor. 
 

7.1. Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la 
nivelul comunei Hoceni care cuprinde: colectare separată deşeuri menajere, 
deşeuri reciclabile, deşeuri verzi din pieţe și grădini, deşeuri speciale 
(construcţii / demolări, electrice și electronice, periculoase) și transportul 
acestora la depozitul conform. Sistemul include și o componentă de tratare a 
deşeurilor organice din gospodării prin compostare. 

7.2. Platformă pentru colectarea și tratarea (compostarea) deşeurilor 
zootehnice din gospodării în scopul reducerii vulnerabilităţii la nitraţi a 
solurilor 

7.3. Colectarea și transportul celorlalte categorii de deşeuri: cu risc biologic, 
epizootii. 
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Matricea de evaluare a efectelor asupramediului generate de obiectivele PUG și măsurile / proiectele aferente 

 
Factor de mediu / 

obiectiv general de 
mediu 

Obiectiv de mediu SEA 

PUG 1 – apă / 
canal 

PUG 2 - gaze PUG 3 - 
riscuri 

PUG 4 - 
drumuri 

PUG 5 
– ext. 

PUG 6 
– sp. v 

PUG 7 - deşeuri Scor 
SEA 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1 4.2 5.1. 6.1 7.1 7.2 7.3 

Aer 
Îmbunătăţirea 
calităţii aerului 

Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi 
gospodăreşti, agricole şi de creştere a animalelor 
(zootehnice)  

0 0 0 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +5 

Reducerea emisiilor din circulaţia pe drumuri publice -1 0 -1 0 0 0 +1 +1 0 +1 0 0 0 +1 

Apă 
Menţinerea  şi 
îmbunătăţirea stării 
apei 

Menţinerea şi îmbunătăţirea stării apelor  0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +4 
Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor subterane 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +4 
Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane 
din surse punctiforme şi difuze; 

0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +4 

Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de 
apă; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +2 
Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi 
antropice, (inundaţii, secetă, poluarea accidentală. 

0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Sol 
Protejarea calităţii, 
Cantităţii şi funcţiunii 
solului 

Conservarea  terenurilor agricole de calitate superioară 
(calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.); 

0 +1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

Protejarea păşunilor permanente  (prin evitarea 
abandonului acestora, dar și a supra-păşunatului); 

0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Reducerea  contaminării  şi  protejarea  calităţii, compoziţiei 
şi funcţiilor solului, 

-1 +1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

Reducerea poluării solului şi apelor subterane provocate de 
platformele de depozitare dejecţii  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 

Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de 
sărăturare, eroziune, secetă 

0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 

Reducerea degradării solului şi diminuarea poluării apelor 
subterane în zonele identificate ca vulnerabile la nitraţi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +3 

Biodiversitate 
Menţinerea şi 
consolidarea 
biodiversităţii 

Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi 
forestiere; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate și a 
populaţiei totale a acestora (în special cele de importanţă 
comunitară și a celor aflate în pericol); 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protejarea și îmbunătăţirea calităţii şi întinderii habitatelor 
naturale şi semi-naturale; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea 
conectivităţii habitatului la nivelul peisajului; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reducerea  ameninţării  habitatelor  şi  speciilor indigene de 
către speciile invazive non-indigene. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Factor de mediu / 
obiectiv general de 

mediu 
Obiectiv de mediu SEA 

PUG 1 – apă / 
canal 

PUG 2 - gaze PUG 3 - 
riscuri 

PUG 4 - 
drumuri 

PUG 5 
– ext. 

PUG 6 
– sp. v 

PUG 7 - deşeuri Scor 
SEA 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1 4.2 5.1. 6.1 7.1 7.2 7.3 

Sănătatea populaţiei 
și mediul de viață 
Protejarea și 
îmbunătăţirea 
sănătăţii şi bunăstării 
populaţiei 
 
Eficientizarea 
utilizării resurselor în 
mod durabil 

Promovarea unui mod de viaţă sănătos şi reducerea 
inegalităţilor sociale 

0 +1 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 

Asigurarea unui spaţiu locuibil conform cu tendinţele de 
dezvoltare a populaţiei 

0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +7 

Protejarea  sănătăţii  populaţiei  faţă  de  riscul 
îmbolnăvirilor generate de   factorii   din mediul ambiant în 
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii  

-1 +1 -1 +1 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 

Exploatarea corespunzătoare a sistemelor centralizate de 
alimentare cu apă potabilă şi canalizare şi creşterea 
numărului de beneficiari ai sistemelor centralizate de apă / 
canal 

0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Menţinerea  şi  respectarea zonelor de protecţie sanitară  şi 
a perimetrelor de protecţie hidrogeologică  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Implementarea unui sistem integrat de colectare şi 
transport al deşeurilor 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 +2 +6 

Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie astfel 
încât acestea să fie mult reduse sau eliminate 

0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Reducerea suprafeţelor afectate de eroziuni şi alunecări de 
teren 

0 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 0 0 0 +2 

Exploatarea raţională a fondului forestier 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Patrimoniu cultural 
Conservarea și 
consolidarea 
peisajelor și 
patrimoniului rural 
din Zonă 
 
Promovarea 
planificării             şi 
dezvoltării  utilizării 
durabile a terenurilor 

Conservarea și îmbunătăţirea peisajului natural al zonei -1 +1 -1 +1 0 0 0 0 -1 +1 +1 +1 0 +2 
Conservarea, îmbunătăţirea și promovarea patrimoniul 
cultural; 

0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 0 +2 

Menţinerea şi întărirea identităţii culturale și a peisajului 
din mediul rural 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 

Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate 
anterior (folosite anterior de către alţi utilizatori); 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +4 

Recunoaşterea și promovarea unei infrastructuri ecologice 
și spaţiilor verzi multifuncţionale în planificarea şi 
dezvoltarea utilizării terenurilor; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 +1 

Aplicarea de practici agricole specifice agro-mediu-ului și 
agriculturii ecologice. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Schimbări climatice 
Atenuarea efectelor 
schimbărilor 
climatice 
 
Adaptarea eficientă 
la schimbările 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din 
activităţile agricole şi zootehnice; 

0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu 
emisii reduse de carbon ; 

0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Promovarea unui management forestier favorabil 
conservării carbonului. 

0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la 
acestea  

0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
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6.2.1 Descrierea efectelor obiectivelor planului asupra obiectivelor SEA 

Obiectivul nr. 1: Extinderea sistemului de alimentare cu apă și înfiinţare sistem de canalizare a apelor menajere 

• Sistemul centralizat de canalizare este un obiectiv impus de existenţa sistemului de alimentare cu apă. În momentul de faţă, apele uzate generate de 
populaţie sunt evacuate necontrolat sau prin sisteme ineficiente (bazine vidanjabile, fose), existând riscul de poluare a apelor de suprafaţă, a apelor 
subterane şi a solurilor. De asemenea, este evident riscul de îmbolnăvire a populaţiei. 

• Existenţa și funcţionarea sistemului de canalizare va genera efecte pozitive semnificative asupra factorului de mediu apă şi sol prin evitarea deversărilor 
necontrolate şi implicit asupra sănătăţi populaţiei prin prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de apele uzate gestionate necorespunzător. 

• În etapa de construcţie a sistemului de canalizare se produc emisii de praf, zgomot, se decopertează solul şi se perturbă drumurile din comună. Aceste 
presiuni generează stres asupra aerului, sănătăţii populaţiei, circulaţiei și peisajului. Presiunile sunt temporare, intermitente și reversibile. 

• Proiectul de canalizare va fi supus procedurilor de mediu pentru a se evalua în detaliu efectele săpăturilor asupra solului şi efectele emisiilor de praf 
asupra calităţii aerului. Se vor propune măsuri specifice pentru diminuarea acestor presiuni. 

• Scorul final de mediu al implementării obiectivului este -4 în perioada de execuţie și +10 în perioada de funcţionare � scor final: +6. Implementarea 
obiectivului PUG nr. 1 are efect general de mediu pozitiv. 

Obiectivul nr. 2 – Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale 

• Existenţa unui sistem de alimentare cu gaze naturale contribuie în general la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi la protejarea masei lemnoase prin 
reducerea necesarului de combustibil solid – lemn. Sunt amelioraţi şi indicatorii climatici prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, posibilitatea 
de reducere economie energetică etc. 

• În etapa de construcţie a rețelei de gaz se produc emisii de praf, zgomot, se decopertează solul şi se perturbă drumurile din comună. Aceste presiuni 
generează stres asupra aerului, sănătăţii populaţiei, circulaţiei și peisajului. Presiunile sunt temporare, intermitente și reversibile. 

• Proiectul de alimentare cu gaz va fi supus procedurilor de mediu pentru a se evalua în detaliu efectele săpăturilor asupra solului şi efectele emisiilor de 
praf asupra calităţii aerului. Se vor propune măsuri specifice pentru diminuarea acestor presiuni. 

• Scorul final de mediu al implementării obiectivului este -3 în perioada de execuţie și +10 în perioada de funcţionare � scor final: +7. Implementarea 
obiectivului PUG nr. 2 are efect general de mediu pozitiv 

climatice Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice 
(inundaţii, alunecări de teren, evenimente meteo extreme); 

0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin 
menţinerea habitatelor; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienţei 
energetice,  

0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor destinate 
să conserve carbonul organic. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scor de mediu al măsurii / proiectului propus prin PUG -4 +10 -3 +10 +9 0 +4 +4 +2 +8 +12 +14 +11 +80 
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Obiectivul nr. 3 – Prevenirea şi combaterea riscurilor naturale 

• În general, măsurile şi proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv au efecte pozitive asupra 
populaţiei prin prevenirea riscurilor de pierderi de vieţi omeneşti sau de bunuri materiale şi 
reprezintă un răspuns de adaptare la schimbările climatice. Sunt protejate solurile, terenurile 
agricole şi păşunile (inclusiv cele permanente) de excesul de umiditate. 

• Un efect negativ s-a identificat prin restricţiile de construire în zonele afectate de riscuri sau în 
zonele cu lucrări de protecţie. Astfel, extinderea intravilanului este limitată. Acest efect este 
temporar şi poate fi compensat prin extinderea intravilanului în zone fără restricţii. 

• Scorul final de mediu al implementării obiectivului este +6. 
Obiectivul nr. 4 – Modernizarea și dezvoltarea căilor de comunicație rutieră; 

• S-au identificat exclusiv efecte pozitive ale acestui obiectiv prin reducerea emisiilor de praf, 
îmbunătăţirea accesului şi a calităţii vieţii în general. Realizarea şanţurilor de scurgere a apelor 
pluviale contribuie la prevenirea formării de torenţi în timpul ploilor. 

• Scorul final de mediu al implementării obiectivului este +8. 
Obiectivul nr. 5 – remodelarea intravilanului şi zonare funcţională; 
• Intravilanul se micşorează cu 65.34 ha prin remodelarea intravilanului (intravilanul se măreşte în 

unele zone şi se micşorează în alte zone). Zonele noi de intravilan sunt descrise în capitolul 1.2.5. 
Extinderile propuse NU interceptează elemente sensibile de mediu.  

• În general, extinderea spaţiului construibil generează stres asupra factorilor de mediu prin 
prezenţă antropică, ocupare de teren, emisii în mediu, modificarea peisajului natural etc. 
Efectele pozitive se înregistrează la factorul de mediu populaţie – prin creşterea spaţiului locuibil, 
posibilitatea de dezvoltare socio – economică și îmbunătăţirea indicatorilor demografici. 

• Scorul final de mediu al implementării obiectivului este  +3. Nu se interceptează elemente de 
mediu valoroase (habitate prioritare, specii de floră / faună protejate, zone umede, păduri etc.). 

Obiectivul nr. 6 – Amenajare spatii verzi, spaţii plantate de protecție; 
• Se redimensionează suprafaţa spaţiului verde prin includerea la această categorie a marginilor de 

drum , de ape şi a cimitirelor. Acest obiectiv are exclusiv efecte pozitive asupra factorilor de 
mediu prin îmbunătăţirea calităţii aerului, a mediului de viaţă, punerea în valoare a peisajului 
zonal şi promovarea dezvoltării ecologice a comunei. 

• Scorul de mediu este +8. 
Obiectivul nr. 7 – Managementul deşeurilor. 

• Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor și gestionarea corectă a 
tuturor fluxurilor de deşeuri este un deziderat naţional, pentru atingerea căruia se fac eforturi la 
nivel înalt. Astfel, comuna Hoceni va beneficia de acest sistem integrat, care este în curs de 
implementare.  

• S-au identificat beneficii majore asupra factorilor de mediu prin: 
o Reducerea emisiilor în aer, apă, sol generate de depozitarea necontrolată a deşeurilor 

sau de eliminarea / tratarea necorespunzătoare a acestora; 
o Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin eliminarea riscurilor de mediu asociate 

cu deşeurile; 
o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. 

• Măsura de gestionare corectă a deşeurilor zootehnice vine în întâmpinarea vulnerabilităţii la 
poluarea cu nitraţi a solurilor. 

• Scorul final al obiectivului este: +37. 
 
Însumând scorurile de mediu ale fiecărui obiectiv PUG în parte, rezultă un scor general de mediu al 
planului de +80. Acest scor dovedeşte că obiectivele planului contribuie într-o măsură însemnată la 
îmbunătăţirea stării factorilor de mediu la nivel local.  
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6.2.2 Descrierea modului prin care planul contribuie la atingerea obiectivelor SEA 

Aer: 

• Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi gospodăreşti, agricole şi de creştere a 
animalelor (zootehnice) se face prin înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaz, înfiinţarea de 
spaţii verzi, implementarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor şi a platformei pentru 
colectare / compostare deşeuri zootehnice. 

• Reducerea emisiilor din circulaţia pe drumuri publice se realizează prin modernizarea drumurilor 
din comună. Se are în vedere că obiectivul SEA este perturbat temporar în perioada de 
construcţie a reţelelor de canalizare și gaz, prin intensificarea traficului şi a emisiilor de praf. 

Apă: 

• Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi subterane se realizează prin extinderea 
sistemului de alimentare cu apă și înfiinţarea sistemului de canalizare, a lucrărilor de prevenire a 
riscurilor de inundaţie şi a sistemului integrat de deşeuri; 

• Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor subterane se realizează și diminuarea poluării apei de 
suprafaţă şi apelor subterane din surse punctiforme şi difuze se realizează prin înfiinţarea 
sistemului de canalizare şi a sistemului integrat de deşeuri; 

• Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de apă – se realizează prin sistemul de 
alimentare cu apă şi prin măsurile prevăzute pentru prevenirea și combaterea riscurilor naturale; 

• Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi se realizează în principal prin măsura de colectare şi 
tratare a deşeurilor zootehnice prin construirea unei platforme speciale; 

• Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi antropice, (inundaţii, secetă, poluarea 
accidentală. Toate măsurile prevăzute pentru prevenirea și combaterea riscurilor naturale au ca 
efect atingerea acestui obiectiv SEA. 

Sol: 

• Conservarea  terenurilor agricole de calitate superioară (calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.). 
Canalizarea şi lucrările de prevenire a inundaţiilor și alunecărilor de teren contribuie la atingerea 
acestui obiectiv SEA. 

• Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea abandonului acestora, dar și a supra-păşunatului) 
– obiectivul este atins prin măsurile de combatere a riscurilor naturale însă extinderea 
intravilanului poate influenţa negativ acest obiectiv de mediu; 

• Reducerea  contaminării  şi  protejarea  calităţii, compoziţiei şi funcţiilor solului – sistemul de 
canalizare şi măsurile de combatere a riscurilor naturale contribuie la atingerea acestui obiectiv. 
În acelaşi timp, lucrările de construcţie pot influenţa negativ acest obiectiv de mediu; 

• Reducerea poluării solului şi apelor subterane provocate de platformele de depozitare dejecţii – 
măsura de construcţie a unei platforme pentru deşeurile zootehnice este în concordanţă cu acest 
obiectiv de mediu 

• Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de sărăturare, eroziune, secetă – toate 
măsurile de combatere a riscurilor naturale; 

• Reducerea degradării solului şi diminuarea poluării apelor subterane în zonele identificate ca 
vulnerabile la nitraţi – sistemul integrat de gestiune a deşeurilor propus prin obiectivul PUG nr. 7 
este în concordanţă cu acest obiectiv de mediu; 

Biodiversitate: 

• Nu s-au identificat riscuri asupra biodiversităţii zonei prin implementarea obiectivelor PUG-ului.  
Sănătatea şi mediul de viaţă: 

• Toate obiectivele PUG contribuie la atingerea obiectivelor SEA de protecţie a sănătăţii populaţiei 
și de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. S-au identificat și efecte negative manifestate în timpul 
execuţiei proiectelor propuse, însă aceste efecte sunt de scurtă durată și pot fi minimizate uşor. 
Se menţionează că la nivelul comunei Hoceni nu s-au identificat exploataţii agricole care să fie 
protejate prin Legea 204/2008. Astfel, extinderea intravilanului nu interceptează zone de 
protecţie sanitară. 
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Patrimoniu cultural: 

• Peisajul natural şi cel rural specific zonei este protejat şi potenţat prin obiectivele PUG. 
Extinderea intravilanului poate constitui un element de stres asupra peisajului prin nerespectarea 
indicilor urbanistici stabiliţi în regulamentul de urbanism.  

Schimbări climatice 

• Măsurile de combatere a riscurilor naturale, de împădurire, de alimentare cu gaze naturale – 
contribuie la ameliorarea indicatorilor climatici. Contribuţiile sunt indirecte şi nu pot fi 
cuantificate precis.  

 6.3 EVALUAREA EFECTELOR CUMULATIVE ASUPRA MEDIULUI 

După identificarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului ale obiectivelor PUG, efectele 
cumulative au fost evaluate. A fost evaluat cu precădere, efectul simultan al mai multor acţiuni 
asupra factorilor de mediu. Efectele cumulative ale implementării obiectivelor PUG pot fi vizualizate 
mai jos. 

Efecte cumulative 
Aspect de mediu Efecte semnificative potenţiale determinate de măsuri specifice 

AER 

Execuţia simultană a lucrărilor de realizare a canalizării şi a reţelei de gaz ar putea avea efecte 
negative cumulative asupra aerului prin emisiile de pulberi şi intensificarea traficului greu. 
Efecte pozitive cumulative sunt generate de funcţionarea simultană a proiectelor de alimentare 
cu gaz, reabilitare a drumurilor şi gestiune integrată a deşeurilor. 

APĂ 
Nu s-au identificat efecte negative cumulative. 
Se identifică un efect pozitiv cumulativ prin realizarea reţelei de canalizare şi implementarea 
sistemului integrat de gestiune a deşeurilor.  

SOL 

Nu s-au identificat efecte negative cumulative 
Se identifică un efect pozitiv cumulat prin realizarea sistemului de canalizare , măsurile prevăzute 
pentru combaterea riscurilor naturale şi prin sistemul de gestiune a deşeurilor (mai ales a celor 
zootehnice) 

BIODIVERSITATE Nu e cazul. 

SĂNĂTATEA POPULAŢIEI 
și MEDIUL DE VIAŢĂ 

Execuţia simultană a lucrărilor de realizare a reţelei de canalizare şi a reţelei de gaz ar putea avea 
efecte negative cumulative asupra populaţiei prin zgomot, emisii de praf şi alterarea căilor de 
transport. 
În acelaşi timp, toate celelalte obiective PUG acţionează cumulativ în sens pozitiv pentru 
creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei și a condiţiilor de viaţă 

PATRIMONIU CULTURAL 
Nu s-au identificat efecte negative cumulative 
Peisajul este ameliorat în sens pozitiv prin toate obiectivele PUG 

FACTORI CLIMATICI 
(INCLUSIV ENERGIE) 

Nu sunt efecte negative cumulative 
Măsurile prevăzute prin Obiectivul 3 – combaterea riscurilor naturale – acţionează cumulativ în 
scopul adaptării la schimbările climatice. 

 

 

Nu s-au identificat efecte potenţiale semnificative în context transfrontieră. 
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 8.1 EFECTE ADVERSE IDENTIFICATE 

În urma evaluării obiectivelor PUG în raport cu obiectivele relevante de mediu, s-au identificat 
următoarele efecte potenţial negative: 
 

Centralizarea efectelor adverse potenţiale identificate 
Obiectiv PUG Efect negativ identificat Observaţii 

Obiectivul nr. 1: Extinderea 
sistemului de alimentare cu apă 
și înfiinţarea sistemului de 
canalizare a apelor menajere 

Perturbarea factorilor de mediu în 
perioada de execuţie prin emisii de praf, 
zgomot, intensificarea traficului, ocupare 
temporară de teren, decopertări, săpături, 
perturbarea traficului rutier și a căilor de 
transport (prin săpături). 

Efectul este temporar, exclusiv pe 
perioada de execuţie a săpăturilor. 

Obiectivul nr. 2 – Realizarea 
sistemului de alimentare cu gaze 
naturale 

Perturbarea factorilor de mediu în 
perioada de execuţie prin emisii de praf, 
zgomot, intensificarea traficului, ocupare 
temporară de teren, decopertări, săpături, 
perturbarea traficului rutier și a căilor de 
transport (prin săpături) 

Efectul este temporar, exclusiv pe 
perioada de execuţie a săpăturilor 

Obiectivul nr. 3 – Prevenirea şi 
combaterea riscurilor naturale;  

Risc de introducere a plantelor invazive 
odată cu plantarea de arbori în zonele de 
risc sau odată cu lucrările de decolmatare a 
albiilor 

Efectul este local 

Obiectivul nr. 4 – Modernizarea 
și dezvoltarea căilor de 
comunicație rutieră; 

Stres temporar asupra populaţiei prin 
emisii de zgomot, praf, prezenţă umană 

Efectul este minor, temporar 

Obiectivul nr. 5 – Extinderea 
intravilanului şi zonare 
funcţională; 

În general, extinderea spaţiului construibil 
generează stres asupra factorilor de mediu 
prin prezenţă antropică, ocupare de teren, 
emisii în mediu, modificarea peisajului 
natural etc. 

Analizând valoarea elementelor de 
mediu din zonele de extindere, se 
apreciază că semnificaţia acestui 
impact este redusă deoarece nu se 
interceptează elemente de mediu 
valoroase (habitate prioritare, specii de 
floră / faună protejate, zone umede, 
păduri etc. 

Obiectivul nr. 6 – Amenajare 
spatii verzi, spaţii plantate de 
protecție;  

- - 

Obiectivul nr. 7 – Managementul 
deşeurilor. 

- - 

 
Se fac următoarele precizări: 

• Efectele negative identificate au o semnificație minoră şi nu generează impact de mediu negativ.  

• În acest context, impactul de mediu negativ este definit ca o schimbare a caracteristicilor 
mediului biotic și / sau abiotic care are ca și consecinţe declinul măsurabil al indicatorilor 
mediului biotic și / sau scăderea stării de sănătate / pierderi de vieţi omeneşti.  

• Schimbările mediului biotic / abiotic sunt cauzate de acţiunea directă și cumulativă, pe perioade 
suficient de mari de timp, a efectelor negative generate de activitatea antropică (conform 
schemei de mai jos). 
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• Astfel, un efect negativ generat de o activitate antropică nu este obligatoriu să genereze un 
impact negativ. Dacă efectul este pe termen scurt, cu o arie redusă de manifestare și nu se 
cumulează cu alte efecte negative similare, atunci mediul biotic / abiotic nu va fi afectat 
semnificativ. 
 

Activitate antropica 
1

Activitate antropica 
2

Efect negativ asupra 
unuia sau mai 

multor factori de 
mediu

Efect negativ asupra 
unuia sau mai 

multor factori de 
mediu

Impact negativ
Declin al 

biodiversitatii –
disparitie specii

Declin al starii de 
sanatate / pierderi 
de vieti omenesti

Cumulativ
Termen lung

 

 8.2 MĂSURI PROPUSE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ŞI COMPENSAREA 

EFECTELOR NEGATIVE IDENTIFICATE 

Se propun următoarele măsuri pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative 
identificate în tabelul anterior: 
 

Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative identificate 
Efect negativ identificat Măsuri propuse pentru prevenire, reducere sau compensare 

Perturbarea factorilor de mediu în 
perioada de execuţie prin emisii de 
praf, zgomot, intensificarea traficului, 
ocupare temporară de teren, 
decopertări, săpături, perturbarea 
traficului rutier și a căilor de transport 
(prin săpături) 

• Proiectele propuse pe raza comunei Hoceni (canalizare, alimentare cu gaz, 
inclusiv proiectele de reabilitare a drumurilor, a cădirilor (şcoli, cămine), au 
fost sau vor fi supuse procedurilor de mediu conform legislaţiei în vigoare, 
în vederea emiterii acordului de mediu.  

• Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea bunelor practici în 
construcţii: reducerea emisiilor de praf prin metode specifice, utilaje 
conforme, program de lucru agreat cu populaţia, corelarea lucrărilor astfel 
încât stresul să fie de durată cât mai scurtă; 

• Efectuarea simultană a diverselor lucrări aferente diverselor proiecte. 
Astfel, durata impactului scade. 

Risc de introducere a plantelor invazive 
odată cu plantarea de arbori în zonele 
de risc sau odată cu lucrările de 
decolmatare a albiilor 

• Speciile de arbori propuse pentru împăduriri vor fi indigene 

• Materiile prime brute (nisip, balast, pământ vegetal) utilizate la construcţii 
vor fi preluate din surse locale sau zonale, astfel încât să se minimizeze 
apariţia plantelor invazive.  

Stres temporar asupra populaţiei prin 
emisii de zgomot, praf, prezenţă 
umană în timpul lucrărilor de 
modernizare a căilor rutiere 

• Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea bunelor practici în 
construcţii: reducerea emisiilor de praf prin metode specifice, utilaje 
conforme, program de lucru agreat cu populaţia, corelarea lucrărilor astfel 
încât stresul să fie de durată cât mai scurtă; 

Stres asupra factorilor de mediu prin 
prezenţă antropică, ocupare de teren, 
emisii în mediu, modificarea peisajului 
natural etc. prin extinderea 
intravilanului 

• respectarea indicatorilor urbanistici, asigurarea unei suprafeţe de spaţiu 
verde de minim 10% în zonele de extindere, asigurarea utilităţilor şi a 
serviciilor cel puţin la nivelul restului intravilanului etc. 

• Construcţiile se vor realiza exclusiv în baza autorizaţiei de construcţie 

 8.3 MĂSURI PREVENTIVE GENERALE  

În acest capitol se prevăd o serie de măsuri preventive cu caracter general, care nu au o 
adresabilitate concretă ci se impun în contextul dezvoltării durabile a comunei, în scopul prevenirii 
oricărui efect negativ asupra factorilor de mediu. 

• Întreţinerea şi decolmatarea şanţurilor și a traseelor de scurgere a apelor pluviale. Acţiunile 
periodice (de 2 ori pe an – primăvara și toamna) de decolmatare preîntâmpină formarea de 
dopuri în scurgerea apelor pluviale. Astfel se previne inundarea gospodăriilor.  

• Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la responsabilităţile și restricţiile care rezultă din 
legislaţia specifică de mediu (în special Legea protecţiei mediului, Legea gestiunii deșeurilor, 
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Legea apelor). Aceste acţiuni de informare se adresează tuturor cetăţenilor comunei. Se au în 
vedere în principal: 

o Apele uzate nu se evacuează în mediu neepurate; bazinele vidanjabile și latrinele se 
impermeabilizează prin betonare în scopul evitării infiltrării apelor uzate în sol; 

o Deşeurile se gestionează corect. Se interzice arderea deşeurilor vegetale pe sol, arderea 
miriştilor. Se prevăd metode de gestionare a fluxurilor speciale de deşeuri: animalele 
moarte mari – se predau la firma specializată cu care primăria are contract; deşeurile 
zootehnice se compostează corect până la darea în folosinţă a platformei locale. Nu se 
împrăştie pe terenuri agricole deşeuri zootehnice care nu sunt compostate cel puţin 6 
luni etc. 

o Utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice se face conform prescripţiilor de 
utilizare; 

• Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la necesitatea aplicării codului de bune practici 
agricole; promovarea agriculturii în asociaţii; disponibilitatea unui consultant agricol la nivelul 
primăriei; 

• Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la obligaţiile și responsabilităţile aplicabile 
proprietarilor de păduri sau terenuri care susţin habitate naturale importante în scopul evitării 
suprapăşunatului, a defrişărilor neautorizate şi a utilizării de substanţe chimice în exces. 

• Acţiuni de igienizare periodică a comunei (de exemplu pe bază de voluntariat) pentru colectarea 
tuturor deşeurilor împrăştiate, măturat, curăţat vegetaţie etc. 

• Analiza apelor din fântâni (acolo unde se foloseşte freaticul de suprafaţă ca sursă de apă 
potabilă) – se face o dată la 3 ani şi se urmăresc indicatorii specifici de potabilitate. În cazul 
identificării unei fântâni cu apă nepotabilă, se aplică un semn de avertizare vizibil. 

 
Se recomandă ca măsurile de mai sus să fie incluse într-un plan de acţiune pentru protecţia mediului, 
aprobat de consiliul local.  

 8.4 MĂSURI PENTRU REALIZAREA CONSTRUCŢIILOR 

Conform prevederilor NP 074/2014 – Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, 
pentru orice construcţie se va întocmi un studiu geotehnic la obiect în care, pe baza prospecţiunilor 
de teren şi a analizelor specifice de laborator, vor fi precizate condiţiile geotehnice ale 
amplasamentului, natura terenului de fundare, capacitatea portantă a acestuia, adâncimea apei 
subterane şi influenţa acesteia asupra terenului de fundare, respectiv a construcţiei proiectate, 
precum și recomandări privind proiectarea și exploatarea construcţiei. Daca este cazul se va solicita, 
la emiterea Certificatului de Urbanism, întocmirea unui studiu de stabilitate (studiu de versant) sau 
studiu hidrogeologic, pentru zonele cu risc la alunecare, respectiv zonele cu risc de inundații, 
specificate în planșa de Reglementări în cadrul P.U.G. 
 
Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de umpluturi şi sol vegetal, respectându-
se condiţiile de încastrare în stratul viu și adâncimea de fundare conform normativelor în vigoare, 
funcţie de terenul de fundare și caracteristicile obiectului proiectat.  
 
Se va evita amplasarea construcţiilor pe lucrări de drenare, consolidare, amenajări de suprafaţă în 
zonele susceptibile de alunecări, în zonele cu alunecări active sau în zonele inundabile, marcate ca 
atare în planșa de Reglementări urbanistice - Zonificare. 
 
În concluzie, în cadrul intravilanului localităților comunei Hoceni se pot proiecta, amplasa și construi 
clădiri cu regim de înălțime D+P+1-2E, cu structură de rezistență-zidărie portantă, cadre din beton 
armat mixte sau ușoare, cu respectarea recomandărilor din studiul geotehnic. 
 
În zonele în care există o susceptibilitate ridicată de producere a unor procese geomorfologice de 
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tipul alunecărilor sau eroziunii în adâncime, este necesară amenajarea versanţilor prin terasări, 
captări de izvoare și drenaje, plantări de arbuşti, în special salcâmi, pentru a preveni declanşarea sau 
evoluţia acestor procese, care pot pune în pericol siguranţa localităţilor, lucrări ce se vor realiza în 
urma unor studii şi proiecte de specialitate la obiect. De asemenea, se recomandă, amenajarea și 
regularizarea albiilor pâraielor care traversează intravilanele localităților. 
 

 8.5 MĂSURI APLICABILE ÎN CAZUL SITURILOR NATURA 2000 DE PE RAZA 

COMUNEI 

Teritoriul administrativ al comunei Hoceni se suprapune cu următoarele situri care fac parte din 
Rețeaua Ecologica Europeana Natura 2000: ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huşi. Situl este amplasat în 
în extravilan iar obiectivele PUG-ului nu se suprapun cu obiectivele de conservare ale sitului. Situl nu 
este atribuit în custodie. Planul de management este în curs de elaborare.  
 
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub regim 
strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie 
naţională și care trăiesc, atât pe teritoriul ariei naturale protejate, cât și în afara ei, sunt interzise: 

• orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare; 

• perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de 
migraţie; 

• distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură; 

• deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă; 

• recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a 
acestor plante în habitatele lor naturale; 

• deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de 
mediu competente.  

Păşunat în interiorul siturilor: 

• Păşunatul este permis numai pe islazurile comunale şi proprietăţile particulare destinate expres 
în acest sens de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora, numai cu animale 
domestice, proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul ariei naturale 
protejate, pe suprafeţele, în perioadele, cu speciile și efectivele aprobate de custode, astfel încât 
să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente. 

• Amplasarea stânelor, a locurilor de târlire, precum și trecerea turmelor și cirezilor de animale pe 
raza ariei naturale protejate se face cu avizul custodelui respectivei arii naturale protejate. 
 

Pe terenurile agricole de pe cuprinsul siturilor se vor respecta următoarele condiţii agricole şi de 
mediu: 

• pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână 
nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală; 

• nu este permisă arderea miriştilor și a resturilor vegetale de pe terenul arabil; 

• nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului; 

• pajiştile permanente vor fi întreţinute prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin 
cosirea lor cel puţin o dată pe an;  

• nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente; 

• nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole; 

• nu este permis păşunatul pe terenurile agricole, cu excepţia animalelor care aparţin 
proprietarului terenului agricol; 
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• se interzice aplicarea de tratamente avio pe terenurile cultivate din perimetrul sau vecinătatea 
sitului; 

• pe teritoriul ariei naturale protejate este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic și 
introducerea unor specii alohtone; 

 
Conform APM Vaslui, măsurile de conservare impuse pentru situl ROSCI0035 sunt:  
Habitatele 91YO – Păduri dacice de stejar şi carpen şi 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-
Fagetum: 

• promovarea regenerării naturală a pădurii;  

• interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele specifice habitatului;  

• menţinerea/restaurarea unei structuri verticale şi orizontale complexe prin evitarea înfiinţării de 
monoculturi echiene;  

• menţinerea în pădure a arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau rupţi care prezintă cavităţi şi scorburi; 

• menţinerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol;  

• protejarea stratului ierbos prin interzicerea păşunatului în pădure;  

• diminuarea până la eliminare a utilizării pesticidelor în pădure; 

• evitarea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 

• interzicerea arderii vegetaţiei ierboase;  
Habitatul 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 

• menţinerea ecosistemelor ierboase prin cosit şi păşunat;  

• evitarea suprapăşunatului şi menţinerea unui păşunat tradiţional;  

• interzicerea conversiei făneţelor/păşunilor în terenuri arabile sau de orice alt tip; 

• interzicerea arderii vegetaţiei ierboase;  

• menţinerea şi creşterea bogăţiei de specii edificatoare pentru acest tip de habitat;  

• interzicerea introducerii de specii vegetale necaracteristice habitatului;  
Habitatul 40CO* - Tufişuri de foioase ponto-sarmatice;  

• interzicerea arderii vegetaţiei ierboase;  

• eliminarea selectivă a arborilor înalţi care tind să domine vegetaţia arbustivă;  

• interzicerea introducerii de specii vegetale (arboricole, arbustive sau ierboase) necaracteristice 
habitatului.  

Specia 1352 – Canis lupus: 

• evitarea fragmentării habitatelor prin construcţia de drumuri sau alte bariere;  

• eliminarea braconajului şi controlul activităţilor de vânătoare;  

• interzicerea arderii vegetaţiei ierboase;  

• limitarea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, orbirea animalelor cu lumină pe timp de 
noapte, etc. 

 

 

 9.1 ALTERNATIVE 

Elaborarea PUG Comuna Hoceni a reprezentat un proces de durată. Procedura SEA a fost demarată 
după elaborarea primei versiuni a planului care conținea obiectivele, acțiunile și măsurile de 
dezvoltare pentru comuna Hoceni. 
 
Obținerea variantei de plan supusă evaluării de mediu nu s-a realizat prin selectarea unei alternative, 
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ci prin remodelarea succesivă a primei versiuni de plan. În formularea obiectivelor și măsurilor 
/direcțiilor de acțiune propuse s-a ținut cont de: 

• Tendințele de dezvoltare manifestate în ultimii ani; 

• Opțiunile și limitările privind potențialul de dezvoltare al zonei; 

• Decalajul dintre situația existenta la nivelul comunei și cea care se dorește a fi realizată; 

• Nevoile și opțiunile populației; 

• Cerințele planurilor și programelor locale /județene /regionale /naționale. 
 
Metodologia de elaborare a PUG a presupus formularea obiectivelor și ulterior a măsurilor în urma 
realizării unei analize a punctelor tari și slabe. În general, PUG nu prezintă alternative de măsuri 
pentru atingerea obiectivelor stabilite. Formularea măsurilor s-a făcut în principal pentru a răspunde 
nevoilor identificate în cadrul analizei SWOT, menținându-se un nivel redus de detaliere care sa 
permită o flexibilitate în definirea ulterioara a soluțiilor de implementare. 

 9.2 EVALUARE 

Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerințelor Directivei SEA (Directiva Consiliului 
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului) 
și a Hotărârii de Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri sau programe (MO nr. 707/5.08.2004), care transpune prevederile Directivei 
menționate în legislația națională. 
 
Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu include cerințele documentelor mai sus 
amintite, precum şi recomandările metodologice din: 

• „Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe”, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006; 

• „Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe” şi „Ghidul privind 
Evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare a teritoriului şi urbanism”, 
elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 –772.03.03) 
„Întărirea capacitații instituționale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei SEA 
și a Directivei de Raportare”. 

 
Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea următoarelor etape: 
a) etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluării de mediu; 
b) etapa de definitivare a proiectului de plan/program și de realizare a Raportului de mediu; 
c) etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu. 
 
Titularul de plan – Primăria comunei Hoceni – a depus notificarea  în scopul declanşării procedurii de 
evaluare strategică de mediu în anul 2015. Planul a fost încadrat la art. 5 din HG1076/2004, fiind 
solicitat raportul de mediu. S-a realizat un grup de lucru pentru stabilirea domeniului evaluării. 
Echipa SEA a realizat o serie de evaluări, observaţii, interviuri, deplasări în teren etc. cu scopul de a 
identifica orice problemă de mediu relevantă. Prezentul raport de mediu include toate observaţiile și 
discuţiile din grupurile de lucru anterioare și reprezintă o sinteză a tuturor investigaţiilor efectuate.  

 9.3 DIFICULTĂŢI 

În cadrul evaluării nu s-au întâmpinat dificultăţi. 
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 10.1 MONITORIZAREA MĂSURILOR PROPUSE LA EFECTELE NEGATIVE 

IDENTIFICATE 

În general, efectele potenţial negative identificate se referă la stresul generat de proiectele propuse 
pe raza comunei, asupra factorilor de mediu: 

• Perturbarea factorilor de mediu în perioada de execuţie prin emisii de praf, zgomot, 
intensificarea traficului, ocupare temporară de teren, decopertări, săpături, perturbarea 
traficului rutier și a căilor de transport (prin săpături) 

• Risc de introducere a plantelor invazive odată cu plantarea de arbori în zonele de risc sau odată 
cu lucrările de amenajare a malurilor 

• Stres temporar asupra populaţiei prin emisii de zgomot, praf, prezenţă umană în timpul lucrărilor 
de modernizare a căilor rutiere 

• Stres asupra factorilor de mediu prin prezenţă antropică, ocupare de teren, emisii în mediu, 
modificarea peisajului natural etc. prin extinderea intravilanului 

 

Aceste proiecte (apă, canalizare, alimentare cu gaz, inclusiv proiectele de reabilitare a drumurilor, a 
cădirilor (şcoli, cămine, primărie), sunt supuse procedurilor de Acord de mediu înainte de emiterea 
autorizaţiei de construire, conform legislaţiei în vigoare. În Acordul de mediu se prevăd măsuri 
specifice pentru diminuarea efectelor potenţial negative, inclusiv a celor identificate mai sus.  
 
La nivelul PUG-ului, măsurile propuse au caracter general şi se referă la respectarea bunelor practici 
în construcţii. Această măsură se monitorizează prin verificarea procesului verbal de recepţie a 
lucrărilor – încheiat între antreprenor şi titular de proiect (primăria Hoceni) și parafat de dirigintele 
de şantier. Astfel, se verifică respectarea bunelor practici în construcţie precum şi respectarea 
prevederilor acordului de mediu. 

 10.2 MONITORIZAREA MĂSURILOR PREVENTIVE GENERALE 

În cadrul raportului de mediu s-au identificat o serie de măsuri / acţiuni necesare a fi implementate 
pentru ca factorii de mediu să fie potenţaţi sau protejaţi. Aceste măsuri / acţiuni se identifică cu 
obiectivele planului urbanistic general și cu obiectivele de mediu specifice. Monitorizarea 
implementării acestor măsuri se face printr-un raport anual întocmit de Primărie şi depus spre 
informare la APM Vaslui.  

 10.3 RAPORT ANUAL PRIVIND MONITORIZAREA MĂSURILOR DE MEDIU 

Se recomandă ca monitorizarea implementării măsurilor din PUG să se facă prin întocmirea unui 
raport anual care va fi disponibil tuturor celor interesaţi. Raportul va conţine: 

• Descrierea modului de implementare a măsurilor specifice, propuse în prezentul raport de 
mediu; 

• Descrierea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la responsabilităţile legale ce le 
revin prin legile de protecţie a mediului, a biodiversităţii, gestiunea deşeurilor și legea apelor; 

• Descrierea stadiului proiectelor propuse pentru comuna Hoceni: Modernizare drumuri; Apă / 
canal; Deşeuri; Protecţia împotriva riscurilor naturale; Modernizare clădiri publice (şcoli, primărie 
etc.); spaţii verzi. Se descriu inclusiv procedurile de mediu aferente proiectelor de pe raza 
comunei.  
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• Descrierea acţiunilor de decolmatare şi întreţinere a albiilor râurilor, precum și a acţiunilor de 
prevenire și combatere a riscurilor naturale; 

• Descrierea acţiunilor de igienizare a comunei; 

• Raportul de activitate al departamentului de consultanţă agricolă din cadrul Primăriei; 

• Situaţia potabilităţii fântânilor din localitate: buletinele de analize de potabilitate la toate 
fântânile din localitate şi descrierea modului de avertizare asupra riscurilor.  

• Număr de autorizaţii de construire emise; cu precizarea modului de gestiune a apelor uzate și a 
deşeurilor (inclusiv a celor din construcţii / demolări); 

• Descrierea evoluţiei situaţiei tranzitorii de gestiune a deşeurilor. Precizarea cantităţilor de 
deşeuri gestionate prin soluţia tranzitorie. 

• Situaţia animalelor mari din comună; inclusiv a celor din fermele zootehnice de pe raza 
comunei; 

• Situaţii neprevăzute în domeniul mediului: accidente, incendii etc. 

• Orice alt aspect considerat relevant în domeniul mediului. 
 
Planul de monitorizare a acestor măsuri, precum și indicatorii de monitorizare, ţintele, 
responsabilităţile și termenele este prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Descrierea programului de monitorizare a măsurilor propuse la efectele negative identificate 

Măsură / acţiune 
Indicator de 
monitorizare 

Ţintă  
Responsabil
itate  

Termen  

Acţiuni de conştientizare a 
populaţiei cu privire la 
responsabilităţile legale ce le 
revin prin legile de protecţie 
a mediului, a biodiversităţii, 
gestiunea deşeurilor și legea 
apelor 

Număr de acţiuni 
de conştientizare 

1 acţiune de conştientizare pe an 
Primăria 
comunei 
Hoceni 

1 dată pe an, 
pe perioada 
de 
valabilitate a 
PUG-ului 

Număr de persoane 
informate 

Toată populaţia activă a comunei 
este informată cu privire la 
responsabilităţile legale ce le revin 
prin legile de protecţie a mediului, 
a biodiversităţii, gestiunea 
deşeurilor și legea apelor. Având în 
vedere existenţa unui sit Natura 
2000 pe raza comunei, se vor 
aduce la cunoştinţă proprietarilor 
de terenuri din situri, 
responsabilităţile și beneficiile, 
conform legii.  

Primăria 
comunei 
Hoceni 

La finalizarea 
perioadei de 
valabilitate a 
PUG-ului 

Raportarea stadiului 
proiectelor derulate în 
comună 

  
Primăria 
comunei 
Hoceni 

 

- Modernizare drumuri 
km drum 
modernizat 

Toate drumurile comunale din UAT 
sunt modernizate (asfaltate, 
pietruite) 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

La finalizarea 
perioadei de 
valabilitate a 
PUG-ului 

- Apă / canal 

Procent din 
populaţie și agenţi 
economici racordaţi 
la apă curentă și 
canalizare 

100% din populaţie și agenţi 
economici racordaţi la apă curentă 
și canalizare. 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

La finalizarea 
perioadei de 
valabilitate a 
PUG-ului 

- Deşeuri (SMID) 

Procent din 
populaţie şi agenţi 
economici care 
beneficiază de SMID 

100% din populaţie și agenţi 
economici beneficiază de SMID 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

la punerea în 
funcţiune a 
SMID Valsui 

- Modernizare clădiri publice 
număr de clădiri 
publice 
modernizate 

toate clădirile publice sunt 
modernizate 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

La finalizarea 
perioadei de 
valabilitate a 
PUG-ului 
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- Împăduriri, spaţii verzi 

Suprafaţă de spaţii 
verzi nou creată 

Cel puţin 26 mp spaţiu verde / cap 
locuitor 
 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

Imediat 
(termenul 
legal a fost 
2013) 

Suprafaţă de 
pădure nou creată 

- 
Primăria 
comunei 
Hoceni 

La finalizarea 
perioadei de 
valabilitate a 
PUG-ului 

Acţiuni de decolmatare și 
întreţinere a albiilor râurilor 

Lungime albii 
decolmatate / 
curăţate 

Toate albiile din intravilan / 
extravilan (inclusiv a cursurilor de 
apă nepermanente) sunt 
decolmatate 1 dată pe an și 
curăţate de 2 ori pe an 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

1 dată pe an, 
pe perioada 
de 
valabilitate a 
PUG-ului 

Acţiuni de igienizare a 
comunei; 

Număr acţiuni de 
igienizare a 
comunei (colectare 
deşeuri, înlăturare 
vegetaţie în exces) 

cel puţin 1 acţiune de igienizare a 
comunei pe an 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

1 dată pe an, 
pe perioada 
de 
valabilitate a 
PUG-ului 

Situaţia potabilităţii 
fântânilor din localitate: 
buletinele de analize de 
potabilitate la toate fântânile 
din localitate utilizate pentru 
alimentarea cu apă potabilă 
și descrierea modului de 
avertizare asupra riscurilor.  

Buletin de analiză a 
calităţii apelor din 
fântâni 

1 dată la 3 ani – toate fântânile 
publice de pe raza comunei 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

1 dată la 3 
ani, pe 
perioada de 
valabilitate a 
PUG-ului 

Număr de autorizaţii de 
construire emise; cu 
precizarea modului de 
gestiune a apelor uzate și a 
deşeurilor (inclusiv a celor 
din construcţii / demolări); 

Număr autorizaţii 
de construire emise 

- 
Primăria 
comunei 
Hoceni 

permanent. 
Raportare 
anuală 

Descrierea evoluţiei situaţiei 
tranzitorii de gestiune a 
deşeurilor. Precizarea 
cantităţilor de deşeuri 
gestionate prin soluţia 
tranzitorie. 

tipuri şi cantităţi de 
deşeuri colectate de 
la populaţie şi 
agenţi economici 

toate fluxurile de deşeuri sunt 
colectate corespunzător şi 
gestionate conform legii. 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

permanent. 
Raportare 
anuală 

Situaţia animalelor mari din 
comună; inclusiv a celor din 
fermele zootehnice de pe 
raza comunei; 

număr de capete de 
animale, pe 
categorii 

- 
Primăria 
comunei 
Hoceni 

permanent. 
Raportare 
anuală 

Situaţii neprevăzute în 
domeniul mediului: 
accidente, incendii etc. 

număr situaţii 
neprevăzute: 
incendii (inclusiv 
arderi de mirişti), 
accidente 

toate situaţiile neprevăzute sunt 
documentate şi înregistrate 

Primăria 
comunei 
Hoceni 

permanent. 
Raportare 
anuală 
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Lucrarea de faţă reprezintă Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a Planului 
Urbanistic General al comunei Hoceni, judeţul Vaslui. Raportul de mediu a fost întocmit în 
conformitate cu cerințele de conținut ale Anexei nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 „privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe”. Raportul de mediu 
a înglobat concluziile evaluării adecvate întocmite pentru PUG. 
 
Situată în partea central-estică a județului Vaslui, comuna Hoceni este așezată la vest de lunca 
Prutului, în zona dealurilor hușene (Dealurile Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina – Creţeşti în 
partea de Nord şi Nord-Est şi Depresiunea Elan – Sărata în partea de sud, sud-est şi est a comunei). 
Reședința comunei, satul Hoceni, se află la distanţa de 22 km de municipiul Huşi şi la 51 km 
depărtare de municipiul Vaslui. Are ca vecinătăţi: 

• Nord:   comuna Crețești; 

• Nord - Est și Est:  comuna Dimitrie Cantemir; 

• Sud şi Sud - Vest:  comuna Vutcani; 

• Vest:   comuna Oltenești şi Albeşti. 
 
Teritoriul comunal este format din satele Hoceni, Oţeleni, Deleni, Tomșa, Şişcani, Barboşi şi Rediu. 
Suprafaţa totală a comunei este de 9380 ha, din care intravilanul existent reprezintă 711,60 ha. Prin 
PUG se intenţionează reducerea suprafeţei intravilanului la 646,26 ha. În prezent (anul 2015), 
populaţia comunei este de 2853 locuitori (sursa: INS Vaslui), în scădere drastică faţă de anii anteriori 
(3197 locuitori în anul 2002). Densitatea generală este de 30,41 locuitori/ kmp. Bilanţul natural al 
populaţiei este negativ (-10,93‰ în 2013).  
 
Dintre obiectivele planului urbanistic general, s-au selectat 7 obiective specifice care să fie supuse 
evaluării de mediu, deoarece acestea pot avea o influenţă semnificativă asupra factorilor de mediu. 
Acestea sunt: 
 
Obiectivul 1 – Extinderea sistemului public centralizat de alimentare cu apă și realizarea sistemului 
de canalizare a apelor uzate în toate satele. Comuna Hoceni dispune în prezent de un sistem 
funcţional de alimentare cu apă în localităţile Hoceni şi Oţeleni. În localitatea Deleni este în curs de 
execuţie un sistem de alimentare cu apă, fiind în prezent la un stadiu fizic de 80%. În loc. Barboşi, 
sistemul de alimentare cu apă este în curs de atribuire a contractului de execuţie urmând a fi 
executat în cursul anului 2016. Pentru localităţile Tomşa şi Şişcani există un proiect tehnic pentru 
care nu s-a găsit încă finanţare. Comuna Hoceni nu dispune în prezent de sisteme de canalizare şi 
epurare a apelor uzate. Pentru satele Hoceni, Oţeleni şi Deleni nu există proiecte tehnice. Pentru 
satele Şişcani şi Tomşa există un proiect tehnic comun de realizare a unui sistem de canalizare cu 
staţie de epurare care în prezent este în fază de căutare a surselor de finanţare. Proiectul este inclus 
în Masterplanul apă / canal – jud. Vaslui. În loc. Barboşi, sistemul de canalizare şi epurare este în curs 
de atribuire a contractului de execuţie urmând a fi executat în cursul anului 2016 din fonduri PNDR. 
 
În PUG sunt preluate direcţiile strategice stabilite în Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni pentru 
perioada următoare. Astfel, în PUG se prevăd proiectele de alimentare cu apă a satelor Şişcani şi 
Tomşa, Barboşi şi Deleni (care este în curs de execuţie). După implementarea proiectelor descrise 
mai sus, comuna Hoceni va dispune în toate satele (mai puţin cătunul Rediu – unde nu se justifică) de 
alimentare cu apă în sistem centralizat. De asemenea, în PUG se prevăd proiecte de canalizare şi 
epurare a apelor uzate astfel încât comuna Hoceni va dispune în toate satele (mai puţin cătunul 
Rediu – unde nu se justifică) de sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate în sistem divizor. 
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Obiectivul nr. 2 – Asigurarea energiei termice și electrice necesare. Cea mai apropiată localitate care 
beneficiază de gaze naturale este Roșiești. Se propune alimentarea cu gaze naturale a localităţii 
Hoceni din reţeaua existentă în localitatea Roşieşti. Se recomandă ca alimentarea cu căldură a 
locuinţelor şi a clădirilor  cu caracter socio-cultural să se realizeze cu centrale termice individuale ce 
vor funcţiona pe bază de gaze naturale din conductă de distribuţie de presiune redusă propusă. 
 
Obiectivul nr. 3 – Prevenirea şi combaterea riscurilor naturale. Cursurile de apă care pot genera 
inundaţii pe raza comunei Hoceni sunt: Bujorul – ce traversează localitățile Şişcani, Tomșa și Hoceni, 
pe o lungime de cca. 7 km, Oţeleni – ce traversează localitatea Oțeleni;  Barboşi - ce traversează 
localitatea Barboși. Alunecările de teren pot apărea în partea sudică a satului Hoceni și în vestul 
satului Oțeleni, pe suprafeţe restrânse. Conform “Strategiei de management al riscului la inundaţii” 
principalele activităţi ale managementului inundaţiilor sunt: Activităţi preventive (de prevenire, de 
protecţie şi de pregătire); Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) 
ce se întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii; Activităţi ce se întreprind după 
trecerea fenomenului de inundaţii. Pentru prevenirea alunecărilor de teren, se propun de asemenea 
măsuri specifice. 
 
Obiectivul nr. 4 – Modernizarea și extinderea căilor de comunicație rutieră 
Reţeaua de drumuri clasificate din comuna Hoceni este compusă din următoarele drumuri: Drumul 
DJ 244 B; DC 37; DC 166; DC 49A. În anul 2015 a fost iniţiat un proiect de pietruire a 11 km drumuri 
săteşti, în localitățile Barboși, Deleni și ŞIŞCANI. Execuţia a început în 2015 şi va fi finalizată în anul 
2016.  
 
Obiectivul nr. 5 – modificarea suprafeței intravilanului din teritoriul administrativ al comunei. 
Intravilanul existent are o suprafață 711,60 ha (conform OCPI Vaslui). Având în vedere necesităţile de 
dezvoltare ale localităţilor componente ale comunei Hoceni, precum şi mutaţiile recente survenite în 
ultimii 15 ani sub aspectul utilizării terenurilor pe teritoriul comunei, a fost necesară reactualizarea 
limitelor teritoriului intravilan, pe de o parte pentru a cuprinde toate zonele construite şi cu alte 
amenajări, iar pe de alta, pentru a redimensiona contururile intravilanelor pentru a corespunde cu 
limitele cadastrale. În aceste condiţii, suprafaţa totală a intravilanului va scădea de la 711.60 ha la 
646,26 ha. În raport cu zonificarea spaţiului intravilan, se va menţine în cea mai mare parte structura 
existentă, modificările nefiind substanţiale. Extinderile propuse nu se suprapun cu zone predispuse 
riscurilor naturale şi nu se suprapun cu situri Natura 2000 sau zone de protecţie faţă de diferite 
obiective. 
 
Obiectivul nr. 6 – Amenajare spaţii verzi. Suprafața totală de spatii verzi din comuna Hoceni, după 
aprobarea PUG-ului, va fi de 9,64 ha, fiind compusă din: 4,12 ha:  spatii verzi conform Registrului 
spațiilor verzi din comuna; 4,22 ha: zona de gospodărie comunală (cimitir); 1,3 ha: spatii verzi pentru 
protecţia cursurilor de apă și culoare de protecţie faţă de infrastructură tehnică. Suprafața totala de 
spatii verzi de 9,64 ha, reprezintă 33,79 m2 spațiu verde / cap de locuitor. Cerinţele legate de 
asigurarea cu spaţii verzi minimale sunt asigurate şi nu sun prevăzute măsuri suplimentare de 
extindere a spaţiului verde prin PUG. În afara intravilanului se propune şi realizarea obiectivului 
„Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetrele de ameliorare Hârtop – Hoceni (74,03 
ha) și Coasta Stânii – Barboși (26,91 ha), comuna Hoceni, județul Vaslui”. 
 
Obiectivul nr. 7 – Managementul deşeurilor. În comuna Hoceni a fost implementat proiectul 
„Implicarea sătească în managementul integrat al deşeurilor” PHARE RO 2006 / 018-447.01.01.05 
prin Programul de Vecinătate Romania – Moldova. Prin acest proiect finalizat în anul 2009, s-au 
realizat 28 platforme de colectare a deşeurilor şi s-au dotat fiecare cu câte 1 eurocontainer de 660 l, 
5 europubele de 330 l şi 1 container de plasă sudată de 2 mc. Prin proiectul “Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide din judeţul Vaslui” implementat de UIP Deşeuri CJ Vaslui – ADI 
Vaslui, la care comuna Hoceni este partener, sau distribuit populației (gospodăriilor) 260 
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compostoare pentru deşeurile vegetale. Deşeurile menajere şi asimilabile colectate de la populaţie 
pe cele 28 platforme, sunt preluate la cerere de către operatorul autorizat SC ECOSALUBRIZARE SA 
Huşi, în bază de contract. Deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, sticlă), colectate în containerele de 
plasă de 2mc sunt preluate la cerere de către operatorul autorizat SC ALVALIV SRL Huşi, în bază de 
contract. Gestiunea deşeurilor la nivelul comunei Hoceni se va realiza conform sistemului actual până 
la delegarea serviciului de salubritate la nivelul judeţului Vaslui, în cadrul proiectului “Sistem integrat 
de management al deşeurilor solide din judeţul Vaslui”.  
 
Obiectivele planului sunt în concordanţă cu obiectivele de mediu stabilite la nivel superior în judeţul 
Vaslui, inclusiv strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Vaslui și Planul local de acţiune 
pentru mediu. 
 
În cadrul evaluării s-a făcut o descriere detaliată a stării actuale a factorilor de mediu, faţă de care se 
evaluează influenţa obiectivelor PUG: 
 
Nr. 
crt. 

Factor de mediu Problemă de mediu identificată 

1.  Aer  
Potenţial de emisii de pulberi din traficul rutier pe drumurile neasfaltate și din activităţile 
agricole 

Potenţial de emisii de gaze de ardere / pulberi din surse rezidenţiale 

2.  Apă  

Potenţial de poluare a apelor de suprafaţă şi / sau subterane prin evacuarea apelor uzate din 
gospodării, fără epurare 

Potenţial de poluare a apelor de suprafaţă şi / sau subterane prin managementul defectuos al 
deşeurilor. 

3.  Sol  

Potenţial de poluare cu nutrienţi a solurilor prin managementul defectuos al deşeurilor 
zootehnice şi prin utilizarea necorespunzătoare a îngrăşămintelor chimice 

Potenţial de eroziune eoliană /pluvială a solurilor 

Potenţial de poluare a solurilor prin evacuarea apelor uzate din gospodării, fără epurare 

4.  Biodiversitate  - 

5.  
Sănătatea populaţiei 
şi mediul de viaţă 

Potenţial de producere a inundaţiilor și alunecări de teren  

Potenţial de afectare a calităţii solului şi apelor de suprafaţă şi subterane prin evacuările de ape 
uzate neepurate și prin gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor din cauza inexistenţei unui 
sistem integrat de management al deşeurilor 

Potenţial de afectare a calităţii aerului prin emisiile de praf din circulaţia auto pe drumuri 
neasfaltate; 

6.  Patrimoniu cultural - 

7.  Schimbări climatice Accentuarea schimbărilor climatice care conduc inclusiv la aridizarea solului 

 
În funcţie de starea actuală a factorilor de mediu şi de obiectivele de mediu stabilite la nivel superior, 
s-au definit obiectivele SEA. Acestea sunt: 
 
TEMA SEA OBIECTIV PRINCIPAL SUB-OBIECTIV 

AER 
Îmbunătăţirea calităţii 
aerului 

• Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi gospodăreşti, agricole 
şi de creştere a animalelor (zootehnice)  

• Reducerea emisiilor din circulaţia pe drumuri publice 

APA 
Menţinerea  și 
îmbunătăţirea stării 
apei 

• Menţinerea şi îmbunătăţirea stării apelor  

• Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor subterane 

• Diminuarea poluării apei de suprafaţă şi apelor subterane din surse 
punctiforme şi difuze; 

• Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de apă; 

• Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

• Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi antropice, (inundaţii, 
secetă, poluarea accidentală a apei). 

SOL 
Protejarea calităţii, 
Cantităţii şi funcţiunii 
solului 

• Conservarea   terenurilor   agricole   de   calitate superioară (calităţi bio-fizice, 
versatilitate, etc.); 

• Protejarea păşunilor permanente  (prin evitarea abandonului acestora, dar și a 
supra-păşunatului); 
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• Reducerea  contaminării  şi  protejarea  calităţii, compoziţiei şi funcţiilor 
solului, 

• Reducerea poluării solului şi apelor subterane provocate de platformele de 
depozitare dejecţii  

• Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de sărăturare, eroziune, 
secetă 

• Reducerea degradării solului şi diminuarea poluării apelor subterane în zonele 
identificate ca vulnerabile la nitraţi 

BIODIVERSITATE 
Menţinerea şi 
consolidarea 
biodiversităţii 

• Menţinerea biodiversităţii de pe terenurile agricole şi forestiere; 

• Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor protejate și a populaţiei totale a 
acestora (în special cele de importanţă comunitară și a celor aflate în pericol); 

• Protejarea și îmbunătăţirea calităţii şi întinderii habitatelor naturale şi semi-
naturale; 

• Reducerea fragmentării habitatelor şi îmbunătăţirea conectivităţii habitatului 
la nivelul peisajului; 

• Reducerea  ameninţării  habitatelor  şi  speciilor indigene de către speciile 
invazive non-indigene 

SĂNĂTATEA 
POPULAŢIEI ŞI 
MEDIUL DE VIATĂ 
(inclusiv active 
materiale) 

Protejarea și 
îmbunătăţirea sănătăţii 
şi bunăstării populaţiei 
 
Eficientizarea utilizării 
resurselor în mod 
durabil 

• Promovarea unui mod de viaţă sănătos şi reducerea inegalităţilor privind 
adresabilitatea la serviciile medicale; 

• Protejarea  sănătăţii  populaţiei  faţă  de  riscul îmbolnăvirilor generate de   
factorii   din mediul ambiant în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii  

• Asigurarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului 
de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere. 

• Menţinerea  şi  respectarea zonelor de protecţie sanitară  şi a perimetrelor de 
protecţie hidrogeologică instituite pentru protecţia captărilor de apă 

• Implementarea unui sistem integrat de colectare şi transport al deşeurilor 

• Amenajarea zonelor expuse riscurilor de inundaţie astfel încât acestea să fie 
mult reduse sau eliminate 

• Reducerea suprafeţelor afectate de eroziuni şi alunecări de teren 

• Exploatarea raţională a fondului forestier 

PATRIMONIUL 
CULTURAL ŞI 
PEISAJUL 
(INCLUSIV 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI) 
 
 

Conservarea şi 
consolidarea peisajelor 
și patrimoniului rural 
din Zonă 
 
Promovarea planificării             
şi dezvoltării  utilizării 
durabile a terenurilor 

• Conservarea și îmbunătăţirea peisajului natural al zonei 

• Conservarea, îmbunătăţirea și promovarea patrimoniul cultural; 

• Menţinerea și întărirea identităţii culturale și a peisajului din mediul rural 

• Promovarea reutilizării terenurilor şi clădirilor dezvoltate anterior (folosite 
anterior de către alţi utilizatori); 

• Recunoaşterea și promovarea unei infrastructuri ecologice și spaţiilor verzi 
multifuncţionale în planificarea şi dezvoltarea utilizării terenurilor; 

• Aplicarea de practici agricole specifice agro-mediu-ului și agriculturii ecologice. 

FACTORI 
CLIMATICI 
(INCLUSIV 
ENERGIA) 
 
 

Atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice 
 
Adaptarea eficientă la 
schimbările climatice 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din activităţile agricole 
şi zootehnice 

• Creşterea gradului de utilizare a surselor de energie cu emisii reduse de carbon  

• Promovarea unui management forestier favorabil conservării carbonului. 

• Răspundere la schimbările climatice prin adaptarea la acestea (de ex. printr-o 
utilizare mai raţională a resurselor limitate de apă, dezvoltarea de culturi 
rezistente la secetă, etc.); 

• Reducerea vulnerabilităţii la schimbările climatice (inundaţii, alunecări de 
teren, evenimente meteo extreme); 

• Facilitarea adaptării speciilor şi a habitatelor prin menţinerea habitatelor; 

• Promovarea celor mai bune practici în domeniul eficienţei energetice,  

• Promovarea unor măsuri de gestionare a solurilor destinate să conserve 
carbonul organic. 

 
Potenţialele efecte semnificative generate de obiectivele / măsurile / proiectele propuse în PUG au 
fost evaluate calitativ și cantitativ utilizând o metodologie pe bază de matrice, în raport cu obiectivele 
de mediu stabilite mai sus. S-au evaluat și efectele cumulative asupra mediului. La efectele negative 
identificate, s-au propus măsuri pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor acestora: 
 
Efect negativ identificat Măsuri propuse pentru prevenire, reducere sau compensare 

Perturbarea factorilor de mediu în 
perioada de execuţie prin emisii de 

• Proiectele propuse pe raza comunei Hoceni (canalizare, alimentare cu gaz, 
inclusiv proiectele de reabilitare a drumurilor, a cădirilor (şcoli, cămine), au 
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praf, zgomot, intensificarea traficului, 
ocupare temporară de teren, 
decopertări, săpături, perturbarea 
traficului rutier și a căilor de transport 
(prin săpături) 

fost sau vor fi supuse procedurilor de mediu conform legislaţiei în vigoare, 
în vederea emiterii acordului de mediu; 

• Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea bunelor practici în 
construcţii: reducerea emisiilor de praf prin metode specifice, utilaje 
conforme, program de lucru agreat cu populaţia, corelarea lucrărilor astfel 
încât stresul să fie de durată cât mai scurtă; 

• Efectuarea simultană a diverselor lucrări aferente diverselor proiecte. 
Astfel, durata impactului scade. 

Risc de introducere a plantelor invazive 
odată cu plantarea de arbori în zonele 
de risc sau odată cu lucrările de 
decolmatare a albiilor 

• Speciile de arbori propuse pentru împăduriri vor fi indigene; 

• Materiile prime brute (nisip, balast, pământ vegetal) utilizate la construcţii 
vor fi preluate din surse locale sau zonale, astfel încât să se minimizeze 
apariţia plantelor invazive.  

Stres temporar asupra populaţiei prin 
emisii de zgomot, praf, prezenţă 
umană în timpul lucrărilor de 
modernizare a căilor rutiere 

• Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea bunelor practici în 
construcţii: reducerea emisiilor de praf prin metode specifice, utilaje 
conforme, program de lucru agreat cu populaţia, corelarea lucrărilor astfel 
încât stresul să fie de durată cât mai scurtă. 

Stres asupra factorilor de mediu prin 
prezenţă antropică, ocupare de teren, 
emisii în mediu, modificarea peisajului 
natural etc. prin extinderea 
intravilanului 

• respectarea indicatorilor urbanistici, asigurarea unei suprafeţe de spaţiu 
verde de minim 10% în zonele de extindere, asigurarea utilităţilor şi a 
serviciilor cel puţin la nivelul restului intravilanului etc. 

• Construcţiile se vor realiza exclusiv în baza autorizaţiei de construcţie. 

 
Pentru monitorizarea implementării măsurilor propuse s-a întocmit un plan care conţine indicatori, 
termene și responsabilităţi. Monitorizarea implementării măsurilor din PUG se va face prin 
întocmirea unui raport anual care va fi disponibil tuturor celor interesaţi. Raportul va conţine: 

• Descrierea modului de implementare a măsurilor specifice, propuse în prezentul raport de 
mediu; 

• Descrierea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la responsabilităţile legale ce le 
revin prin legile de protecţie a mediului, a biodiversităţii, gestiunea deşeurilor și legea apelor; 

• Descrierea stadiului proiectelor propuse pentru comuna Hoceni: Modernizare drumuri; Apă / 
canal; Deşeuri; Protecţia împotriva riscurilor naturale; Modernizare clădiri publice (şcoli, primărie 
etc.); spaţii verzi; 
Se descriu inclusiv procedurile de mediu aferente proiectelor de pe raza comunei;  

• Descrierea acţiunilor de decolmatare şi întreţinere a albiilor râurilor, precum și a acţiunilor de 
prevenire și combatere a riscurilor naturale; 

• Descrierea acţiunilor de igienizare a comunei; 

• Raportul de activitate al departamentului de consultanţă agricolă din cadrul Primăriei; 

• Situaţia potabilităţii fântânilor din localitate: buletinele de analize de potabilitate la toate 
fântânile din localitate şi descrierea modului de avertizare asupra riscurilor; 

• Număr de autorizaţii de construire emise; cu precizarea modului de gestiune a apelor uzate și a 
deşeurilor (inclusiv a celor din construcţii / demolări); 

• Descrierea evoluţiei situaţiei tranzitorii de gestiune a deşeurilor. Precizarea cantităţilor de 
deşeuri gestionate prin soluţia tranzitorie; 

• Situaţia animalelor mari din comună; inclusiv a celor din fermele zootehnice de pe raza comunei; 

• Situaţii neprevăzute în domeniul mediului: accidente, incendii etc.; 

• Orice alt aspect considerat relevant în domeniul mediului. 
  
Concluzie: 
Planul urbanistic general al comunei Hoceni, prin obiectivele propuse, răspunde problemelor de 
mediu identificate la nivel local. Implementarea planului generează efecte pozitive prin 
ameliorarea stării factorilor de mediu şi prin potenţarea calităţii vieţii.  
 
S-au identificat și efecte negative, însă acestea sunt temporare sau cu extindere locală şi cu 
semnificație redusă şi sunt remediabile prin măsuri specifice. Ocuparea permanentă de teren prin 
extinderea intravilanului nu generează impact semnificativ asupra mediului biotic. 


