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 1. INTRODUCERE 

 
 
 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 
Denumirea lucrării:  Plan Urbanistic General al Comunei Hoceni 
Elaborator:   S.C. Floyd Project S.R.L. 
Număr proiect:  04/2015 
Beneficiar:   Comuna Hoceni, judeţul Vaslui 
Perioada elaborării:  trimestrul IV 2015  

                                            
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

  
1.2.1. Solicitări ale temei program 

 
Reactualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului de Urbanism al 

comunei Hoceni reprezintă strategia şi cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii 
administrativ-teritoriale şi de corelare cu strategiile elaborate în cadrul planificărilor 
spaţiale ale Regiunii de Dezvoltare Nord – Est şi ale judeţului Vaslui. 
 

În Caietul de sarcini şi în tema-program a Reactualizării Planului Urbanistic 

General al comunei Hoceni, jud. Vaslui, beneficiarul a formulat solicitări pentru: 
• Reambularea  suportului topografic care stă la baza pieselor desenate ale PUG; 
• Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 
• Înfiinţarea sau modernizarea unor dotări din sistemul echipării tehnico–

edilitare; 
• Preluarea în PUG şi rezervarea unor amplasamente pentru viitoarele proiecte a 

tuturor programelor aflate în derulare, cât şi a celor ce urmează a fi finanţate 
din fonduri naționale şi ale Uniunii Europene; 

• Realizarea unor indicatori de locuire la nivelul mediei pe judeţ; 
• Dezvoltarea economică în cadrul industriei mici şi agriculturii; 
• Redimensionarea intravilanelor în funcţie de necesităţile şi potenţialul real de 

dezvoltare a localităţilor comunei; 
• Îmbunătăţirea zonificării funcţionale a intravilanelor; 
• Corelarea propunerilor privind protecţia mediului cu prevederile Planului 

Local de Acţiune Pentru Mediu şi Sistemul integrat de management al 
deşeurilor din judeţul Vaslui. 
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Completarea intravilanului, dar şi scoaterea din intravilan a unor suprafeţe, acolo 

unde există solicitări în acest sens, precum şi reconsiderarea utilităţilor în comuna Hoceni 
se va realiza pe cât posibil în suprafeţe compacte, care să permită uşor dotarea cu echipări 
edilitare, de-a lungul drumurilor principale care traversează teritoriul comunal, cât şi a 
celor de legătură şi exploatare a localităților componente. 

Proiectantul va studia teritoriul comunei Hoceni, identificând posibilităţi de 
introducere în intravilan a acelor suprafeţe care corespund, fără restricţii şi fără riscuri în 
ceea ce priveşte posibilităţile de construire, terenuri proprietate ale persoanelor fizice sau 
juridice, precum şi de scoatere din intravilan a suprafeţelor solicitate de către beneficiar în 
aşa fel încât să fie respectat principiul compactităţii intravilanelor localităţilor. 

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

Durata de valabilitate a lucrării este de 10 ani, dacă pe parcurs nu apar elemente 
importante de dezvoltare care necesită actualizare, conform GP 038/1999 privind 
Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUG. 

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

dezvoltare urbanistică a localităţilor componente ale comunei; 
� Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
� Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, 

neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 
� Evidenţierii potenţialului natural şi uman al comunei şi a modului de 

valorificare a acestuia în folosul localităţilor; 
� Creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente 

locuirii şi serviciilor; 
� Fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
� Corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului; 
� Asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor 

de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 
Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică 

reglementate prin P.U.G. se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul 
propriu al unităţilor teritorial-administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la 
bugetul statului, din surse europene sau ale unor întreprinzători privaţi. 

 
1.2.2. Necesitatea şi scopul lucrării 
 
Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 

desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale din comuna Hoceni, care după anul 1989 cunosc 
procese noi de dezvoltare şi extindere. 
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Satele ce compun comuna Hoceni sunt: Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Şişcani, 
Tomșa și cătunul Rediu, care este aproape depopulat. 

Lucrarea are ca scop: 
• evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de dezvoltare 

urbanistică a comunei Hoceni şi a localităţilor componente, din punctul de vedere al 
amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 
Judeţului Vaslui (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - 
Regiunea de Nord - Est şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) 
- secţiunile I - V, precum şi cu "Strategiile de dezvoltare şi planificare a teritoriului judeţului 
Vaslui", strategii elaborate de Consiliului Judeţean Vaslui. 

• Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 
• Valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 
• Organizarea şi dezvoltarea reţelei existente de căi de comunicaţie; 
• Stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 

viitoare de dezvoltare; 
• Stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale şi obiectivelor de utilitate publică, 

precum şi a noilor zone construibile; 
• Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 

construire; 
• Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 
• Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 
• Recomandarea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de 

conformare şi realizare a construcţiilor. 
 

1.2.3. Domenii de utilizare 
 
Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna 

Consiliului Local şi al Primăriei Comunei Hoceni, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea autorizării construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte 
obiective de utilitate publică, cât şi a altor investiţii sau proiecte care privesc dezvoltarea 
economică, socială sau în domeniul mediului. 
 

1.2.4. Efecte economice şi sociale scontate 
 

Planul Urbanistic General reactualizat şi adaptat la condiţiile curente ale comunei 
Hoceni va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin găsirea 
unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, o 
sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în 
spaţiul comunei. 
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Prin lucrările propuse se doreşte facilitarea accesării fondurilor de finanţare 
naţionale şi internaţionale ale U.E. (ex. FEADR). 
 
 1.2.5. Baza juridică 
 

Planul urbanistic general este elaborat în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, specifice domeniului său în complementarea acestuia. Dintre 
principalele acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se menţionează: 

� Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi 
completată de O.G. nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006, O.G. nr. 18/2007, Legea nr. 
168/2007, O.G. nr. 27/2008 publicată în MOF nr. 628 din 29.08.2008, O.U.G. 7 / 2011, 
Legea nr. 162/2011, Legea nr. 221/2011, Legea nr. 221/2012, O.U.G. 85/2012, O.U.G. 
9/2013, Legea nr. 190/2013 și Legea nr. 229/2013; 

� Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.612 din 29 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 
413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.402 din 20 
iulie 2001; 

� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării 
sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 
2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.157 din 29 martie 2001;  

� Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 10 iulie 2001;  

� Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 1 
august 2001, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.712 din 8 
noiembrie 2001; 

� Ordonanţa Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 31 
ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 455/2002, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.504 din 12 iulie 2002; 

� Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 10 septembrie 
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2002, abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003; 

� Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 

� Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii modificată prin H.G. nr. 498/2001, 
L. nr. 587/2002, L. nr. 123/2007; 

� Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 a fondului funciar, cu modificările şi 
completările ulterioare: OUG nr. 1/1998, OG nr. 90/1998, Legea nr. 218/1998, Legea 
nr. 1/2000, OG nr. 69/2000, OUG nr. 102/2001, Legea nr. 545/2001, Legea nr. 
389/2002, Legea nr. 400/2002, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 358/2005, OUG 
nr.209/2005, Legea nr. 341/2006, Legea nr. 47/2007, Legea nr. 340/2007;  

� Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 
modificată prin O.U.G. nr. 30/2000, O.U.G. nr. 206/2000, L. nr. 713/2001, L. nr. 
113/2002, L. nr. 241/2003; 

� Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; 
� Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică; 
� Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată prin L. nr. 528/2004; 
� Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, modificată prin 

O.U.G. nr. 291/2000, O.U.G. nr. 70/2001, L. nr. 78/2002, O.U.G. nr. 41/2004, L. nr. 
499/2004, L. nr. 247/2005, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 
03/03/2006, modificată ulterior prin L. nr. 329/2009;  

� Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în M. Of. nr. 
123/20 feb. 2007, modificată prin O.U.G. nr.20/2008, L. nr. 35/2008, O.U.G. nr. 
66/2008, L. nr. 131/2008, O.U.G. nr. 105/2009, L. nr. 375/2009;  

� O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea 
265 din 2006, modificată ulterior prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
O.U.G. nr. 114/2007, O.U.G. nr. 164/2008 

� Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice abrogă Legea nr. 
326/2001, modificată şi completată prin L. nr. 329/2009;  

� Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 
� SR 13387/1997 Salubrizarea localităţilor. Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a 

punctelor pentru precolectare; 
� Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor, modificată prin O.U.G. nr. 295/2000, O.G. nr. 79/2001, L. nr. 189/2002, 
L. nr. 413/2002, O. nr. 1.959/2002, O.G. nr. 26/2003, L. nr. 227/2003, O.G. nr. 21/2005, 
L. nr. 98/2005, O.G. nr. 38/2006, L. nr. 10/2007, L. nr. 130/2007; 

� Legea nr. 203/2003 republicată în M. Of. nr. 89/26 ian. 2005, privind realizarea, 
dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european; 

� Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin H.G. nr. 83/1997, H.G. nr. 
948/1999, L. nr. 192/2001, O.U.G. nr. 107/2002, L. nr. 404/2003, L. nr. 310/2004, L. nr. 
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112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, O.U.G. nr. 
12/2007, O.U.G. nr. 130/2007; 

� Legea nr. 41/1995 privind protecţia patrimoniului naţional; 
� Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată şi completată 

prin Legea nr. 401/2003, Legea nr. 468/2003, Legea nr. 571/2003, republicată în 
temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006; 

� Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea 
Registrului Urbaniştilor din România, publicat în M. O. nr. 853/18.10.2006; 

� Codul civil; 
� Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
� Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea I - Căi de comunicaţie; 
� Legea 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea II – Apa; 
� Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 152 
din 12 aprilie 2000; 

� Legea 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; 
� Legea 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Secţiunea V- Zone de riscuri naturale; 
� Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 
� Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
� Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 
� H.G.R. nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general 

de urbanism; 
� H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiective de mobilier urban; 
� Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/1998, privind “Normele tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicat în M. Of. nr. 
138bis/1998. 

� Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Şefului 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministrului Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 62/N/19.O/288/1.955 privind delimitarea 
zonelor expuse riscurilor naturale; 

� H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

� H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 
inundaţii; 

� H.G.R. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de 
aprovizionare cu apă; 
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� Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014, cap. I – art. 2, 4, 5, 10, 11, 15, cu privire la 
distanțele ce trebuie respectate la amplasarea locuințelor, unităților comerciale, de 
producție, fermelor, școlilor, grădinițelor, bibliotecilor, muzeelor, creșelor, 
spitalelor, centrelor de sănătate; 

� Legea 458/2002 modificată și completată cu Legea 311 / 2004 privind calitatea apei 
potabile; 

� H.G. 974 / 2004 privind normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare 
a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și 
distribuției apei potabile; 

� H.G.R. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice; 

� Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

� H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 

� H.G.R. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 
acestei proceduri. 

 
1.2.6. Modul de elaborare 

 
 La baza elaborării Actualizare Plan Urbanistic General al comunei HOCENI se află: 

1) Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid 
privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism” 

2) Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General 

3) Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al 
ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Sreviciului 
Român de Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării 
privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi 
a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 

 
 

 1.3. SURSELE DE DOCUMENTARE 
 

1.3.1. Baza documentară 
 

Planul Urbanistic General reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în 
elaborarea documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare spaţială şi 
economică a comunei analizate.  
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Pentru fundamentarea reactualizării Planului Urbanistic General este necesară 
studierea documentelor elaborate anterior, a studiilor de bază,  sectoriale şi de 
fundamentare,  elaborate pe domenii de activitate ce intră în incidenţa amenajării 
teritoriului: 

- P.A.T.N. - secţiunile I - VIII; 
- P.AT.Z.R. Regiunea  Nord - Est ; 
- Planurile de amenajare a teritoriului judeţean şi intercomunal: 
- P.A.T.J. Judeţul Vaslui 
- Planurile urbanistice generale ale unităţii teritorial administrative: Plan Urbanistic 

General Comuna Hoceni, jud. Vaslui, elaborat de S.C. PROVAS S.A. Vaslui, proiect 
nr. 3035/Ad 7/2000. 
 
Alte surse documentare: 

- Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică  Direcţia Judeţeană Vaslui; 
- Date puse la dispoziţie de către Agenţia de Protecţia Mediului; 
- Date preluate de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui; 
- Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al comunei Hoceni; 
- Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni, 2009-2013; 
- Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni, 2014-2020; 
- Planul de Dezvoltare Locală al parteneriatului de pe teritoriul Moldo-Prut, judeţul 

Vaslui (versiunea detaliată); 
 
 Concomitent cu elaborarea PUG, s-au întocmit și următoarele studii de 

fundamentare, care sunt înglobate în documentația aferentă PUG (memoriu general): 
- Studiu topografic; 
- Studiu geotehnic; 
- Studiu de organizarea circulaţiei şi transporturilor; 
- Analiza situaţiei existente - Probleme de mediu; 
- Analiza situației existente - Rețele edilitare; 
- Studiu privind evoluţia activităţii economice; 
- Studiu privind evoluţia socio-demografică; 
- Studiu privind necesităţile şi opţiunile populaţiei comunei Hoceni. 

 Obiectivul acestora este punerea în evidenţă a stadiului actual al dezvoltării şi 
opţiunile generale ale amenajării teritoriului în vederea utilizării judicioase a solului, 
repartizării armonioase a activităţilor social-economice, protejării factorilor de mediu şi 
peisajului. 

 
 1.3.2. Suportul topografic 
 
 Suportul topografic al lucrării constă în planşe reactualizate, după cum urmează: 

- Ortofotoplanuri - scara 1:5000; 
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- Hărți şi planuri cadastrale și topografice digitale - încadrarea localităţilor comunei 
Hoceni  în teritoriul comunal - scara 1 : 25.000 şi, respectiv, 1 : 10.000; 

- Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale - intravilanul localităților Hoceni, 
Barboși, Deleni, Oțeleni, Şişcani, Tomșa,  Rediu - scara 1 : 5000. 
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 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
 2.1. EVOLUŢIE 
 
 2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial - administrative ce face 
obiectul PUG 
 

Aşa cum se menţionează şi în Strategia de Dezvoltare Rurală Durabilă a Comunei 
Hoceni 2014-2020, repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în ansamblu, este 
rezultatul unui complex de condiţii naturale şi social economice din diferite etape istorice.  
 Comuna Hoceni a luat fiinţă încă din 1770. În prezent această comună este formată 
din satele: Hoceni, Oţeleni, Deleni, Tomșa. Şişcani, Barboşi şi Rediu. În decursul timpului 
unele sate ce compun în prezent comuna Hoceni au alcătuit comune aparte. Este cazul 
satelor Barboşi, Oţeleni, Şişcani şi Deleni. 

Pe teritoriul comunei au fost descoperite 8 urme de locuire omenească începând 
din epoca neolitică (Cultura Cucuteni). Localităţile comunei sunt considerate, în mod 
similar cu alte sate din zonă, sate de răzeși, dintre care majoritatea lor își au vechimea în 
secolul al XV-lea, primii locuitori fiind ostași ai lui Ștefan cel Mare, răsplătiți cu pământuri 
pentru vitejia lor. 

 
Scurt istoric al satelor componente 

a) HOCENI – sat reședință de comună, situat pe valea pârâului Bujorul, afluent pe 
dreapta pârâului Elan. Satul Hoceni a luat fiinţă în anul 1437 iar numele acestuia a derivat 
din denumirea dată unor păstori care vieţuiau pe meleagurile acestea. Satul Hoceni era un 
sat de clăcaşi ce se ocupau cu păstoritul şi cu agricultură. În anul 1835 era sat de 
iarmaroace anuale, iar în anul 1859 era târgușor. După aceea decade, deși în anul 1938 mai 
erau zile săptămânale de târg. 

b) BARBOȘI – sat al comunei Hoceni, situat pe valea pârâului Barboși. În vatra 
satului s-au găsit urme de locuire din epoca neolitică, Cultura Cucuteni. Satul Barboşi a 
luat fiinţă încă din secolul al XVII-lea când pe aceste meleaguri s-au aşezat familiile 
Bărbosul şi Crâsnici. Astfel, pe malul drept al apei Moisi a luat naştere satul Barboşi iar pe 
malul stâng al aceleiaşi ape luând naştere satul Popeşti. Locuitorii satului Barboşi erau 
clacsi şi se ocupau cu agricultură, păstoritul dar şi cu activităţile forestiere. Pe raza satului 
Barboși, familia domnitorului Alexandru Ioan Cuza a deținut proprietăți, și la 1864, 
locuitorii au fost împroprietăriți de Doamna Elena Cuza. 

c) DELENI – sat al comunei Hoceni, situat pe versantul drept al pârâului Oțeleni, 
pe un teritoriu cu urme de locuire omenească din epoca bronzului (Cultură Nouă). Satul 
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Deleni a luat fiinţă tot în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi poartă numele unui căpitan 
de oşti "Deleanu" care pentru faptele de arme săvârşite în luptele cu turcii primeşte 
locurile actualului sat. În acele vremuri teritoriul pe care se află acum satul Deleni era, în 
cea mai mare parte a sa, acoperit cu păduri. Aceasta a fost cauza pentru care primii 
locuitori ai satului Deleni s-au aşezat în interiorul pădurii, în apropierea izvoarelor din 
locul numit "Râpă". Acest loc este denumit astăzi şi cu numele de "Poiană". Satul Deleni a 
fost un sat de răzeşi ce se ocupau, pe lângă activităţile agricole şi pastorale obişnuite şi cu 
diferite activităţi forestiere. În perimetrul actual al acestui sat au fost recent cuprinse și 
fostele sate mai mici, Golășei și Talaba.  

d) OȚELENI – sat al comunei Hoceni, situat la vest de satul Hoceni, pe versantul 
drept al văii pârâului Oțeleni, pe un teritoriu cu urme de locuire omenească din epoca 
bronzului (Cultură Nouă). Documentar este atestat din timpul domnitorului Ştefan cel 
Mare şi poartă numele unui oştean al marelui domnitor pe nume "Aga Vel Otelel", oştean 
ce primeşte, drept răsplată pentru faptele sale de arme tocmai aceste locuri. În perimetrul 
acestui sat s-a descoperit un tezaur cu monede de argint (tătărăști) și de aur (bizantine), 
precum și câteva obiecte de podoabă, din anii 1222-1311.  

e) ŞIŞCANI -  sat al comunei Hoceni, situat pe valea pârâului Bujorul, la nord-
nord-vest de satul Hoceni. Satul Şişcani s-ar fi format din locuitorii satului "Guzari" care 
se afla situat la circa 20 de kilometri mai la sud de actualul sat Şişcani. Satul "Guzari" nu 
mai există astăzi dar vatra să mai poate fi identificată. Cu toate că această vatră a fost 
înglobată în terenul cultivat chiar şi până la ora actuală se mai scot la iveală obiecte 
casnice ţărăneşti. Satul Guzari era aşezat în câmp deschis, lipsit de păduri iar locuitorii săi 
nu se puteau adăposti de atacurile populaţiei migratoare. Aceasta ar fi fost cauza pentru 
care, în jurul anului 1450 pe partea de sud al masivului păduros al Huşilor, într-o poiană, 
ia naştere satul Şişcani. Locuitorii satului Şişcani s-au ocupat cu agricultură, păstoritul şi 
sumanitul.  

f) TOMȘA – sat al comunei Hoceni, situat la sud de satul Şişcani, pe versantul 
drept al văii pârâului Bujorul. Satul Tomșa a luat fiinţă în jurul anului 1876 când pe 
locurile actualului sat s-ar fi aşezat un răzeş mai înstărit şi care avea o moşie numită 
"Boiereasca". Treptat mai mulţi clăcaşi s-au aşezat pe aceaste meleaguri. 

g) REDIU – cătun al comunei Hoceni, aproape depopulat în prezent, situat la nord-
vest de satul Oțeleni. În trecut s-a numit Băgău. S-a format la începutul secolului al XIX-
lea din țărani clăcași aduși de proprietari de pe alte moșii şi din lucrători forestieri din 
satele din împrejurimi. Locuitorii acestui sat erau totodată şi buni meşteşugari în lemn ei 
ocupndu-se de producerea a diferite obiecte din lemn: linguri, fuse etc. Tot de Rediu ține 
și sătuceanul vecin, numit Tăietura-Lingurari.  
Surse:  

- http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_şi_meserii_hoceni_hoceni 
- http://www.eraconsult.ro/hoceni/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=102 
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În toate cele 7 localităţi componente, principala ocupație a localnicilor a fost 
agricultura, pe baza resurselor de sol și vegetație - cultura plantelor (cereale, viţa de vie, 
plante tehnice) și zootehnia, la care s-au adăugat meșteșugurile și mică industrie casnică. 

Este o comună cu populație medie, în descreștere puternică, cu grad foarte ridicat 
de îmbătrânire, cu grad redus de întinerire și cu resurse mari de forță de muncă activă. 
Comuna are o infrastructură rutieră dezvoltată, puțin modernizată, un profil economic 
agro-silvo-pastoral, cu disponibilități pentru diversificarea activităților economice 
neagricole.  
 
 2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia 
spaţială a localităţilor 
 

Considerăm că principala caracteristică urbanistică a comunei Hoceni este dată de 
configurația reliefului, cu energie mare și pante ridicate pe anumite porțiuni, inclusiv în 
cadrul intravilanelor, care a impus o fizionomie mai dispersată a acestora, tipică zonei de 
deal din care face parte teritoriul comunal. 

Atât caracteristicile menţionate ale sitului, cât și tipul de proprietate asupra 
terenurilor, privată în proporţie covârşitoare şi compusă din parcele de dimensiuni şi 
forme variate (şi cu folosinţe multiple – curţi-construcţii, plantaţii de vie şi livadă, culturi 
legumicole etc.), au un rol foarte important în conturarea acestei fizionomii. 
 Funcțiunea dominantă este cea de locuire cu funcțiunile complementare. 
Construcțiile de locuințe sunt de tip individual, cu regim mic de înălțime (1-2 niveluri), 
din materiale de provenienţă locală printre care predomină paianta și chirpicii, cu 
învelitori din țiglă, tablă sau șindrilă. Casele au un caracter rural, în principal cele mai 
vechi, încadrându-se în arhitectura țărănească locală, iar cele edificate mai recent sunt de 
regulă mai bine utilate, cu un caracter semiurban. 

Alte caracteristici specifice ale comunei: 
- 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; 
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- 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); 

 
2.1.3. Evoluţia localităţilor după 1990 

 
 Perioada postdecembristă a avut drept caracteristică principală dizolvarea 
proprietăţii de stat (CAP-uri) şi restabilirea proprietăţii private asupra terenurilor, care a 
condus la fărâmiţarea fondului funciar al comunei şi replierea activităţilor economice spre 
o agricultură de subzistenţă, parţial, dar şi spre organizarea unor structuri asociative 
(ferme agricole). În plan urbanistic, localităţile comunei Hoceni au fost relativ stagnante, 
extinderile de intravilan de după 1989 fiind modeste (construcții ridicate după 1991: foarte 
puține, se înregistrează o creştere cu 208 locuinţe în intervalul 2002-2013), corelate şi cu 
dinamica populaţiei, care a înregistrat o reducere cu 175 de persoane doar în ultimii 15 
ani (2000-2015), atât datorită mişcării migratorii care generează un deficit de populaţie 
adultă tânără, cât şi bilanţului natural negativ. În funcție de necesitățile de dezvoltare, 
comuna dispune de rezerve de teren pentru extinderea suprafeţei locuite, sau destinate 
altor funcțiuni compatibile (spații verzi, zone de agrement, ferme, zone industriale, etc.). 

 
 
 2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
 2.2.1. Aşezarea geografică 
 

Comuna Hoceni este situată în partea central-estică a județului Vaslui, la vest de 
lunca Prutului, în zona Dealurilor Hușene.  Accesibilitatea se face din DJ 244 B (Crețeștii 
de Sus - Murgeni). 
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Teritoriul comunei Hoceni aparţine în proporții egale Dealurilor Fălciului, 
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. 

Coordonate: 46°32′21″N 28°0′24″E    46°32′21″N 28°0′24″E. 
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Hoceni se desfășoară pe depozite 

argilo-nisipoase și calcaroase de vârsta Sarmațianului superior spre baza dealurilor, și a 
Meoțianului spre culmea dealurilor. În șesurile pâraielor Câșla, Barboși și Oțeleni sunt 
aluviuni argilo-nisipoase de vârsta cuaternară. Pe dealuri sunt luturi-leossoide de aceeași 
vârstă. 

 
Sub aspect administrativ, comuna Hoceni se invecineaaza cu: 
- la Nord:   comuna Crețești; 
- la Nord-Est și Est:  comuna Dimitrie Cantemir; 
- la Sud şi Sud-Vest:  comuna Vutcani; 
- la Vest:   comuna Oltenești. 
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 2.2.2. Relieful 
 
 Aspecte dimensionale şi morfografice 

 
Geomorfologic, zona studiată face parte din cadrul Podişului Barladului, aparține 

aproape în proporții egale în subunitatea Dealurilor Fălciului, 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 este accidentat, cu areale de versant cu declivitate ridicată, ce pun 
probleme deosebite legate de stabilitatea terenurilor. Albiile majore ale pâraielor au pante 
line și lățimi mici. Versanții văilor sunt afectați de pornituri de teren. 

Relieful comunei este format din dealuri de înălţime medie, separate de văile create 
de reţeaua hidrografică, respectiv Pârâul Bujorul, Pârâul Oţeleni, Pârâul Barboşi.  

În ansamblu, dealurile se prezintă fragmentate sub forma unor dealuri înalte, cu 
platouri largi la părţile superioare sau a unor dealuri colinare înguste şi a unor câmpii 
colinare şi deluroase. Dealurile sunt mărginite de numeroşi versanţi cu văi asimetrice cu 
cueste şi cu un profil longitudinal destul de puternic înclinat. Altitudinile dealurilor sunt 
cuprinse între 100-300 m. Înălțimea maximă a 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. 

Orientarea versanţilor (expoziţia) are o importanţă deosebită, întrucât influenţează 
dispunerea locuinţelor şi aşezărilor şi modul de utilizare al terenurilor, determinând 
diferenţieri climatice locale, concretizate prin însorire mai puternică şi pe durată mai 
mare, temperaturi mai ridicate, topirea mai timpurie a zăpezii, dinamica mai activă a 
aerului, uneori descendentă şi cu posibilităţi suplimentare de mărire a temperaturii 
aerului, pe versanţii orientaţi către soare. Prin contrast, versanţii opuşi sunt umbriţi, mai 
reci, păstrează zăpada un timp îndelungat, sunt acoperiţi cu vegetaţie naturală umbrofilă, 
care valorifică soluri mai reci, mai umede, formate uneori chiar în condiţii de exces hidric 
şi care impun o dominantă silvică, cel mult silvo-pastorală în utilizarea terenurilor. 
Analiza orientării versanţilor ridică probleme legate de utilizarea corectă, raţională a 
terenurilor comunei Hoceni, în acord şi adaptat la condiţiile naturale specifice de relief ale 
locurilor.   

Înclinarea terenului condiţionează  diferite posibilităţi de utilizare economică a lui, 
influenţând dispunerea şi dimensiunea locuinţelor, dar mai ales, în cazul zonelor de acest 
fel, cu caracter profund rural, determină accesibilitatea pentru mecanizarea lucrărilor 
agricole: înclinarea de 7° este valoarea-limită pentru introducerea combinelor şi provoacă 
greutăţi incipiente, soldate uneori cu reducerea randamentului, în utilizarea tractoarelor; 
peste 15° nu se mai poate practică agricultura mecanizată  (I. Ungureanu, Geografia 
mediului, 2005).  
 
  Tipuri genetice de relief  
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Geologic, zona face parte din cadrul unităţii structurale denumită Platforma Scitică. 
Soclul Platformei Scitice este de origine podolica şi constitue o regiune rigidă, de cratogen, 
peneplenizata. Soclul este alcătuit din roci cristalofiliene şi sedimentare vechi. Peste soclu 
se găseşte cuvertura Platformei Scitice, în grosime de 1000m  fiind alcătuită din argile, 
gresii, calcare, marne, nisipuri şi care cuprind intervalul stratigrafic Vendian-Cuaternar.  

Stratigrafic, depozitele sedimentare de cuvertura aparţin Bassarabianului,  
Cherssonianului, Meoţianului şi Cuaternarului. Cherssonianul este reprezentat litologic 
prin argile, marne cenuşii, compacte, micacee şi nisipuri cenuşii în grosime de câteva sute 
de metri. Meoţianul, este reprezentat prin argile, nisipuri şi rare intercalaţii lentiliforme de  
gresii calcaroase slab cimentate. Cuaternarului îi revin formaţiunile aluvionare, deluviale, 
proluviale de pe cursul râurilor şi loessoide de pe versanţi. Tectonic depozitele 
sedimentare păstrează caracterul specific de platformă fiind monoclinale. 

În funcţie de modul cum au acţionat factorii externi şi rezultatul interacţiunii 
acestora cu factorii interni (geologici), tipologia reliefului este variată:   

În cadrul reliefului structural, rezistenţa diferită a rocilor la modelarea externă şi 
structura geologică sunt puse în evidenţǎ de eroziunea selectivă. Relieful structural este 
tipic de monoclin cu interfluvii prelungi  şi cu lungimi ce variază între 50 – 100 km. 

În Dealurile Fălciului, depozitele de vârstă miocenă şi pliocenă, foarte friabile, sunt 
secţionate de o reţea de afluenţi scurţi ai Bârladului, cu caracter subsecvent care atacă 
interfluviul dintre bazinele Bârladului şi Prutului, creând văi asimetrice cu cueste şi cu un 
profil longitudinal destul de puternic înclinat. 
 

Relieful sculptural 
 
Caracteristic acestei subunităţi este relieful sculptural care a luat naştere datorită 

constituţiei geologice, respectiv a rocilor friabile din substrat care au permis adâncirea 
reţelei hidrografice, determinând o dinamică accentuată a proceselor de pantă şi crearea 
unei energii mari de relief. Acest tip genetic este reprezentat prin platouri, culmi şi 
versanţi modelaţi de procese de eroziune şi alunecări.  

Cele mai caracteristice forme de relief sunt cuestele şi, mai puţin, podişurile 
(platourile) structurale. Coamele colinelor sunt în cea mai mare parte înguste, rareori 
rotunde sau plate. În sens restrâns cuestele sunt apreciate ca fiind versanţii (frecvent 
abrupţi) orientaţi invers înclinării stratelor. Formarea şi caracteristicile acestora sunt legate 
strâns de substratul geologic. Cuesta este un interfluviu asimetric a cărei pantă lină se 
grefează pe un strat dur, înclinând la fel cu el, iar versantul abrupt retează în cap un 
număr de cel puţin două strate.  

Versanţii ocupă suprafeţele înclinate desfăşurate între culmile interfluviale şi 
şesurile aluviale. Înclinarea lor este variabilă: slab-moderată pe reversurile de cuestă şi 
puternic înclinaţi mai ales pe frunţile de cuestă. Profilul versanţilor poate fi concav, 
convex, în trepte şi complex. Frunţile de cuestă atacate frecvent de organisme torenţiale şi 
alunecări de teren sunt concave sau drepte în partea superioară, devenind convexe doar la 
racordul cu luncă, ca efect al acumulării materialului de pe versanţi. Apariţia izolată a 
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unor alunecări de tip monticular determină o alternanţă de forme convexe şi concave pe 
distanţe mici. 

Datorită interacţiunii factorilor generatori, precum şi a proceselor şi fenomenelor 
deja declanşate, pe aceeaşi unitate de relief acţionează concomitent procese diferite: 
eroziune de suprafaţǎ, eroziune de adâncime, alunecări, surpări, tasări ş.a. În această 
complexitate, tipul de proces şi intensitatea lui sunt variabile, unele procese devin 
principale, altele secundare, după acţiunea dominantă a unuia sau altuia. 

În spaţiul studiat se pot distinge: 
- Eroziunea de suprafaţǎ are o răspândire mare. Domină versanţii şi sectoarele de 

platou cu înclinare slabă. 
- Eroziunea areolară produce degradarea solurilor pe toţi versanţii slab înclinaţi şi 

platourile slab înclinate. Se produce mai intens în zonele cu alunecări şi afectează 
terenurile arabile (reversul cuestelor din zonă). 

- O formă mai avansată a eroziunii în suprafaţă o reprezintă rigolele mici, formate 
prin organizarea scurgerii lichide sub formă de şiroaie mici. Şănţuleţele astfel formate au o 
distribuţie întâmplătoare, sunt disatruse odată cu lucrările agricole şi au un efect negativ 
asupra solului. Fenomenul atrage atenţia mai ales, prin culorile mai deschise ale 
orizonturilor pedologice inferioare, ceea ce indică pierderea orizonturilor fertile de sol. 

În zona studiată procesul se manifestă pe toată suprafaţa fiind favorizat de 
materialul friabil, precipitaţiile cu caracter torenţial, versanţii cu pante mari, utilizarea 
unei agrotehnici necorespunzătoare şi trasarea incorectă a unor drumuri. 

Procesul este mai redus ca intensitate pe versanţii utilizaţi pentru păşunat dar se 
intensifică pe arealele cu frunte de cuestă unde se practică suprapăşunatul şi vegetaţia 
ierboasă este rară. 

În cazul terenurilor arabile, acest tip de eroziune îndepărtează stratul de humus şi 
aduce la zi orizonturile inferioare cu o textură mai grea sau cu roci tari, ceea ce constituie 
un mare dezavantaj în executarea lucrărilor solului întrucât cresc consumurile de 
combustibil şi timpul de execuţie. 

Suprafeţele pe care domină eroziunea liniară (de adâncime): 
 Eroziunea în adâncime este determinată de concentrarea scurgerii lichide sub 
formă de şuvoaie (şiroaie mari) sau curenţi concentraţi. În zona studiată eroziunea liniară 
afectează areale importante. Pe versanţii bine înierbaţi eroziunea liniară se dezvoltă mai 
puţin. 
 Un rol important în dezvoltarea eroziunii liniare îl are modul de folosinţǎ a 
versanţilor, precum şi unele lucrări executate în mod necorespunzător (lucrări agricole 
executate din deal în vale, existenţa unor drumuri pe linia de cea mai mare pantă, lipsa 
unor lucrări de îmbunătăţiri funciare). 
  

Formaţiuni torenţiale 
  



Proiectant general: S.C. FLOYD PROJECT   S.R.L  Iași 
J22/11/2004; CUI 16030636, tel. 0742645906; floyd_project2004@yahoo.com 

Proiectant de specialitate: S.C. GEOARTIS   S.R.L  Iași 
J22/539/2011; CUI 28215220, tel. 0741241421; geoartis@ymail.com 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM, COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI 

Piese scrise 

Proiect nr.: 4/2015                               Faza: P.U.G. Pag: 22 

proiectare infrastructura, urbanism și amenajarea teritoriului 

 
 

Este cunoscut faptul că Podişul Moldovei abundă în procese geomorfologice actuale. 
Podişul Bârladului vine să întărească ideea, iar Dealurile Fălciului nu constituie o excepţie 
de la regulă. 

Ogaşele sunt reprezentate ca fizionomie de nişte  şanţuri mai dezvoltate în 
adâncime, lăţime şi lungime, cu secţiune neregulată, în marea lor majoritate sub formă de 
V, orientate în mare parte pe linia de scurgere şi cu linia talvegului aproape paralelă la 
suprafaţa terenului. Aceste organisme erozionale se pot forma pe versanţi sau pe fundul 
văilor. 

O caracteristică a zonei studiate o constituie intensele procese de eroziune care au 
afectat versanţii şi care au condus la formarea ravenelor. 

Ravena se defineste ca pe o formă de eroziune torenţială, mai avansată decât 
ogaşul, caracterizată printr-un talveg în care apar mici trepte, repezişuri sau marmite. În 
interiorul său eroziunea conformă este înlocuită, în mare măsură, de cea regresivă. 

Ravenele de pe versanţii cu alunecări au şi un rol pozitiv, deoarece drenează apa 
freatică şi de suprafaţă - cauza principală a producerii alunecărilor de teren – contribuind 
la stabilizarea acestora. Zonei în care este situată comuna Hoceni îi sunt specifice ravenele 
discontinui. 

Ritmul formării ravenelor este intens în zona studiată. Explicaţia se regăseşte în 
natura predominant nisipoasă a formaţiunilor geologice şi agresivitatea climatică. Dacă în 
alte regiuni eroziunea torenţială este încetinită de rocă argiloasă sau dură, după ce a 
străbătut solul şi depozitele de alterare şi dezagregare de sub el, în Dealurile Fălciului 
situaţia este inversă. Odată ajunsă la substratul nisipos, eroziunea nu întâmpină aproape 
nici o rezistenţă. Din loc în loc apar doar subţiri intercalaţii argiloase sau grezoase, care 
întârzie adâncirea. 

Pentru atenuarea eroziunii de adâncime se recomandă executarea unor lucrări 
hidrotehnice transversale la care se adaugă şi înfiinţarea unor plantaţii silvice cu salcâmi. 

Suprafeţe dominate de deplasări de teren: 
Deplasările de teren sunt procese de deplasare a maselor de pământ, pe versanţi, 

sub acţiunea gravitaţiei, favorizate de o serie de agenţi (apa, gheaţa, şocurile produse de 
cutremure sau activităţi umane). 

În zona comunei Hoceni cele mai frecvente deplasări de teren sunt surpările şi 
alunecările de teren. 

Surpările sunt cauzate de subminarea bazei versantului prin acţiunea aproape 
exclusivă a ravenelor. Materialul surpat este preluat de apele permanente sau temporare 
cantonate pe fundul ravenelor. 

Alunecările de teren fac parte din clasa proceselor de deplasare în masă, fiind 
fenomene geomorfologice care determină cele mai importante pagube prin următoarele 
caracteristici : 

- cantitate impresionantă de material transportat; 
- rapiditate cu care se efectuează deplasarea; 
- suprafeţele de teren scoase din circuitul productiv; 
- daune provocate aşezărilor umane. 
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În mai multe zone ale comunei există riscul producerii de alunecări de teren, mai 
ales pe versanţii foarte înclinaţi. Alunecările în valuri se întâlnesc în cadrul alunecărilor 
stabilizate, iar cele în trepte în cadrul alunecărilor active. 

În cadrul alunecărilor sub formă de valuri, cornişele de desprindere sunt prezente 
mai ales în partea superioară a versanţilor. Valurile de alunecare formează mici 
depresiuni în care apa se poate acumula şi stagna timp îndelungat, numite 
microdepresiuni de alunecare. 

Alunecările sub formă de trepte sunt datorate substratului nisipo-lutos întâlnit 
frecvent în partea inferioară a versanţilor, activate prin subsăparea bazei versantului de 
către reţeaua hidrografică. 

Rolul cel mai important în apariţia şi dezvoltarea proceselor deluviale, în stabilirea 
caracteristicilor dinamice şi morfologice îl are însă umiditatea accentuată.  Apa, 
principalul element declanşator, poate proveni atât din precipitaţii directe cât şi din 
sursele subterane freatice, secţionate de versanţi. 

Deluviul de alunecare este alcătuit din argile gălbui cu strat de nisip în bază. În 
baza lentilei de nisip urmează un strat de argilă cenuşie, din Romanian, ce reprezintă şi 
suprafaţa de alunecare. Adâncimea suprafeţei de alunecare este de 2,90 – 3,40 m.  

Alunecările de teren pot apărea în partea sudică a satului Hoceni si la de vest a 
satul Șișcani. 

Cu rol activ în declanşarea şi întreţinerea alunecărilor de teren, factorul antropic 
poate fi incriminat în majoritatea sectoarelor afectate de alunecări, unde a contribuit din 
cele mai vechi timpuri prin defrişări în vederea extinderii terenurilor agricole. 

   
Relieful de acumulare 

  
Acest tip genetic este slab reprezentat pe teritoriul comunei Hoceni, deoarece 

pâraiele afluenţe Bârladului care drenează acest teritoriu sunt relativ tinere şi scurte, 
neavând albii majore bine individualizate. 
 Şesurile sunt cele mai recente forme de relief de acumulare, iar unele conuri de 
dejecţie şi glacisuri continuă să se formeze şi în prezent. Şesurile ocupă porţiunile cele mai 
coborâte ale reliefului, având o pantă redusă şi o energie de relief sub 25 m. 
 Şesurile aluviale reprezintă cele mai joase trepte de relief, relative plane şi cu pantă 
redusă, ca efect al meandrării şi deplasării laterale a pârâului. Albiile majore ale pâraielor 
au pante line și lățimi mici. Şesurile aluviale pretabile pentru locuire şi desfăşurarea facilă 
a activităţilor productive (industriale, agricole etc.) şi au o pondere redusă pe teritoriul 
comunei Hoceni. 

Conurile de dejecţie sunt destul de frecvenţe fiind favorizate în alcătuirea lor de 
substratul nisipos al regiunii. Cu toate acestea, fiind generate de pâraie mici, intermitente, 
majoritatea conurilor ocupă suprafeţe reduse şi au energie modestă (de 2-3 m). Un con de 
dejecţie mai bine individualizat s-a format la confluenţa Conizoaiei cu Trestiana. 

Glacisurile sunt forme de relief cu pantă redusă, care constituie un racord între 
versant şi luncă. Sunt bine conturate glacisurile coluviale care fac tranziţia între reversul 
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de cuestă şi lunci. O parte din glacisuri sunt agradate şi în prezent, atât prin acţiunea unor 
procese naturale, cât mai ales datorită activităţii antropice: defrişări şi agrotehnică 
necorespunzătoare. Materialele erodate din sectoarele mai înalte sunt depuse în porţiunile 
joase din imediata apropiere contribuind la atenuarea contrastelor morfologice şi 
conturarea unui profil de echilibru. 
  

Influenţa reliefului asupra drenajului extern 
 
Microdepresiunile de alunecare şi cele din şesuri împiedică drenajul solurilor, apa 

stagnând la suprafaţa solului timp îndelungat (3 – 4 luni).  
În şesurile principale şi în unele sectoare ale celor secundare, drenajul este fie foarte lent, 
cu băltire de 2-3 săptămâni, fie lent cu întârzieri apreciabile, ca în alte sectoare de şes sau 
pe platouri. 

Pe sectoare mai înclinate de platou şi pe versanţi, apa se scurge într-un timp relativ 
scurt. Pe pantele cu înclinare moderată, apa din precipitaţii este repede îndepărtată prin 
scurgere superficială. Acolo unde ravenele colectează apa din precipitaţii şi o dirijează 
spre emisarii cei mai apropiaţi, drenajul este foarte rapid. 
 

2.2.3. Resursele naturale 
 

În ceea ce priveşte resursele subsolice prezente în zonă, putem aprecia, având în 
vedere structura geologică a regiunii, că teritoriul comunal beneficiază de rezerve foarte 
modeste de substanţe minerale utile. Din acest punct de vedere, putem vorbi doar de 
posibilitatea exploatării pământurilor argiloase, precum şi a straturilor de nisip şi pietriş, 
pentru uzul imediat al locuitorilor din zonă. 

Cele mai importante resurse naturale de care dispune comuna Hoceni sunt 
resursele de sol, care, în funcţie de caracteristicile de pretabilitate şi favorabilitate, permit 
practicarea agriculturii, cu toate implicaţiile acesteia, precum şi cele de biomasă, respectiv 
fondul forestier al teritoriului administrativ, cu utilizări multiple (în principal producţie 
silvică). 
 

2.2.4. Clima 
 

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 şi nuanţele excesive. 

Temperatura medie anuală a aerului este cuprinsă între 9-9,5°C, iar volumul de 
precipitaţii mediu anual oscilează între 450-550 mm. Cantitatea de precipitaţii este 
considerată deficitară, mai ales datorită distribuţiei neuniforme pe parcursul anului şi 
regimului torenţial. Datorită regimului termic cu valori ridicate şi caracterului 
imprevizibil al precipitaţiilor, pe teritoriul comunei Hoceni seceta este un fenomen 
frecvent în perioada caldă a anului, resimţit mai ales în perioadă recentă. 
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Datorită pătrunderii maselor de aer polar continental dinspre est (uscate) din 
septembrie până în februarie, 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, captat în prezent prin parcul de turbine eoliene amenajat în partea 
nordică a teritoriului comunei. 

Agregarea locală a acestor elemente climatice a condus la existenţa a câteva tipuri 
de microclimat în cadrul teritoriului administrativ al comunei, care se diferenţiază mai 
ales ca urmare a expunerii variabile a suprafeţei topografice la radiaţia solară, respectiv: 
microclimat de platou; microclimat de versant însorit; microclimat de versant umbrit;  
microclimat de vale. 
 
 2.2.5. Hidrografia 
 
 2.2.5.1. Apele de suprafaţă 
 Apele care străbat teritoriul comunei Hoceni fac parte din bazinul hidrografic al 
Prutului şi se află sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Prut. Rețeaua hidrografică este compusă 
din câteva pâraie cu curgere temporară, precum Recea, Răgoaza, Barboși, Oțeleni, Bujorul 
ș.a. Pe valea pârâului Barboși, la nord de satul Barboși, este un iaz mic. 
 
DENUMIRE CURS DE APĂ LOCALITĂŢI RIVERANE 
Pârâul Bujorul Şişcani 

Tomșa 
Hoceni 

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

Regimul hidrologic este de tipul I, caracteristic Podişului Moldovenesc, bazându-se 
mai mult pe o alimentare pluvială. 

Regimul hidrologic se manifestă prin creşterea internă a apelor, primăvara iar în 
timpul verii se produc uneori viituri mari. 

Regimul hidric se caracterizează printr-un maxim la începutul perioadei de 
vegetaţie şi printr-o reducere lentă spre toamnă, iar în luna septembrie se înregistrează cea 
mai scăzută umiditate a solurilor. 

Excesul de umiditate în cadrul perimetrului se datoreşte fie apelor stagnante la 
suprafaţă (provenite din precipitaţii), fie izvoarelor de coastă. 

Sursele de suprafaţă (constituite din ploi si zăpezi) reprezintă forma principală de 
alimentare cu apă a reţelei hidrografice. Din volumul scurgerii anuale, aportul surselor de 
suprafaţă oscilează între 70-90%. 

Sursele subterane participă la formarea scurgerii lichide într-o măsura mai mică 
decât cele de suprafaţă variind între 10-30% din volumul anual. Scurgerea lichidă este 
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caracteristică hidrologică ce evidenţiază rezervele de apă transportate de reţeaua 
hidrografică. Iarna, datorita condiţiilor create de vreme, în formarea scurgerii predomină 
sursele subterane. 

Primăvara scurgerea lichidă creşte de 3-4 ori în raport cu iarna. 
Vara, prin plasarea maximului pluviometric la începutul anotimpului, volumul de 

apă transportat de cursurile de apă este ridicat.  
În anotimpul de toamnă, alimentarea superficială fiind redusă, si cantitatea de apă 

transportată este mică. 
Viiturile au geneză in cca. 90% din cazuri. În perimetrul cercetat ele se produc mai 

ales vara fiind generate de ploile torenţiale. 
Condiţiile de climă, relief, litologie si sol sunt favorabile dezvoltarii intense a 

procesului de eroziune.  
 
2.2.5.2. Apele subterane 

 Din perspectiva locuirii, cele mai importante ape subterane sunt cele freatice, 
cantonate în baza aluviunilor din şesuri şi terase şi cele de adâncime.  

Pânză de apă freatică se alflă la diferite adâncimi. Astfel pe culmi, platouri si partea 
superioara a versanţilor, înregistrează adâncimi mai mari de 10 m. De regulă stratele 
freatice cu debitul cel mai mare sunt cantonate la baza depozitelor de nisipuri fine şi 
prundişuri ale teraselor. 

În treimea mijlocie şi inferioară a versantilor, pânza freatică iese la zi formând mici 
izvoare la mica adâncime si constituind un pericol de reactivare a alunecărilor. 

În lunci pânza de apă freatică înregistrează adâncimi de 1-3 m. 
În zonele uscate ale perimetrului caracterizate prin instalarea unor perioade uscate 

în timpul anului, apa freatică, dacă este la suprafaţa solului, poate determina instalarea 
proceselor de salinizare. 
 
Calitatea apelor subterane 
Procent probe necorespunzătoare chimic (%) 38 
Procent probe necorespunzătoare microbiologic (%) 12 
Sursa: DSP Vaslui, din Strategia de dezvoltare rurală durabilă a comunei Hoceni 2014 - 2020 
 

2.2.6. Solurile 
 
 Învelişul de sol s-a format într-o perioadă considerabilă de timp sub influenţa unui 
ansamblu de factori pedogenetici, dintre care cei mai importanţi sunt: climă, relieful, apa 
freatică şi apa din profilul de sol, rocile de solificare, vegetaţia, procesele de eluviere-
iluviere etc. 
 Procesele pedogenetice rezultate din acţiunea factorilor menţionaţi, care şi-au pus 
amprenta asupra formării învelişului pedologic sunt bioacumularea, argiloiluvierea, 
alterarea, gleizarea, pseudogleizarea, eroziunea şi deplasările în masă. 
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 Un rol important îl au şi efectele acţiunii antropice asupra învelişului de sol, prin: 
îndepărtarea vegetaţiei zonale şi prin prelucrarea agricolă a solului (care determină 
modificarea unor caracteristici fizice şi chimice), aplicarea de fertilizanţi, procesele de 
versant etc. 
 Complexul de condiţii bioclimatice, hidrologice şi geomorfologice din zona Hoceni 
a determinat formarea unui înveliş pedologic mozaicat, în care predomină solurile cenuşii 
de pdure, solurile brune şi brune podzolite de pădure pe dealurile mai înalte şi 
cernoziomurile tipice şi levigate în partea centrală şi de est a comunei. Pe şesuri sunt 
soluri aluviale. 
 
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 
 

2.2.7. Vegetaţia şi fauna 
 
 Zona care face obiectul documentatiei 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). 
 Vegetaţia forestieră se păstrează pe suprafeţe destul de restrânse, respectiv 669,27 
ha (cca. 9,45% din suprafaţa administrativă), 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. Pădurile au fost mult mai extinse în zonă în 
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partea nord-vestică a comunei, dar s-au restrâns ulterior prin defrişări şi desţeleniri 
masive, ale căror consecinţe se reflectă în prezent în degradarea versanţilor. 
 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), iar dintre 
insecte, ţânţari, gândacul de colorado şi omizile. 
 

2.2.8. Caracteristici geotehnice 
 
 2.2.8.1. Geologia zonei 

Teritoriul comunei Hoceni aparţine în proporții egale Dealurilor Fălciului, 
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. 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Hoceni se desfășosră pe depozite 
argilo-nisipoase și calcaroase de vârsta Sarmațianului superior spre baza dealurilor, și a 
Meoțianului spre culmea dealurilor. În șesurile pâraielor Câșla, Barboși și Oțeleni sunt 
aluviuni argilo-nisipoase de vârsta cuaternară. Pe dealuri sunt luturi-leossoide de aceeași 
vârstă. 

 
 2.2.8.2. Tectonica zonei 
 Din schiţa tectonică a vorlandului carpatic din Moldova (după Săndulescu şi 
Visarion, 1981) zona de interes este stabilă şi nu produce fenomene geologice care să 
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influenţeze activitatea antropică, studiile geologice evidenţiind uşoare ridicări ale scoarţei. 
Zona prezintă o structură monoclinală tipic de platformă. 
 
 2.2.8.3. Încadrarea seismică 
 Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se află în zona de incidenţă a 
cutremurelor de tip moldavic cu epicentrul în zona Vrancei. 

 
România – zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului penru proiectare ag cu IMR – 
225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani 

 
România – zonarea teritoriului în termeni de perioada de control (colţ) Tc a spectrului de 
răspuns 

În conformitate cu “Cod de proiectare seismică - Reglementări tehnice, Cod de proiectare 
seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - P100-1/2013, zona seismică în care 
se încadrează comuna Hoceni este caracterizată de următorii parametri:  
 - acceleraţia orizontală a terenului ag = 0,30 g, şi 
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 - perioada de colţ Tc = 0,7 s. 
 Zona studiată prezintă o stabilitate medie la seisme locale (care nu depăşesc gradul 
4 pe scara Richter, cf. Atanasiu, 1961), dar vibrează cu intensităţi diferite sub influenţa 
mişcărilor seismice provocate de un epicentru mai îndepărtat. 
 
 2.2.8.4. Adâncimea de îngheţ 
 Conform prevederilor STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheţ din zonă este 
considerată 90 cm de la cota terenului natural. 
 
 2.2.8.5. Zonarea geotehnică şi stratificaţia terenurilor de fundare 
 Caracterizarea şi identificarea pământurilor care alcătuiesc terenurile de de 
fundare: 
 a) terenuri normale 
 b) terenuri dificile 
 
 a) Terenurile normale de fundare 
 Aceste terenuri conţin nisipuri prăfoase, îndesate, cu stratificaţie orizontală, 
nisipuri argiloase şi prafuri nisipoase cu stratificaţie orizontală, nisipuri argiloase, prafuri 
nisipoase-argiloase şi argile în condiţiile unei stratificaţii uniforme şi orizontale, prezente 
în zone de platou şi şes în stratificaţie orizontală. 
 
 b) Terenurile dificile de fundare 
 În această grupă sunt incluse pământurile sensibile la umezire (P.S.U.), 
reprezentate prin argile prăfoase şi prafuri argiloase loessoide şi, mai ales pe versanţi, 
prafuri nisipoase loessoide, şi pământurile cu umflări şi contracţii mari (P.U.C.M.), în care 
sunt incluse argilele contractile. 
 
 b1) Terenurile cu pământuri sensibile la umezire (P.S.U.) 
 În marea majoritate a cazurilor, sunt alcătuite din argile prăfoase şi prafuri 
argiloase loessoide grupa A (tasarea suplimentară la umezire la sarcina 300 KPa 2<Im3<5 
cm/m) şi nu se tasează sub greutate proprie (sarcina geologică) prin umezire. Terenurile 
cu pământuri sensibile la umezire sunt prezente în zona de platou şi pe versanţi. 
 
 b2) Terenurile cu pământuri cu umflări şi contracţii mari (P.U.C.M.) 
 Principala lor caracteristică este potenţialul de umflare-contracţie volumică în 
funcţie de umiditatea naturală. Astfel, în situaţiile în care acest indice geotehnic are valori 
reduse, se produce fenomenul de contracţie volumică, iar în cazul creşterii umidităţii 
naturale, se produce fenomenul de umflare. Această activitate a P.U.C.M. are efecte 
nefaste asupra construcţiilor dacă nu au fost proiectate şi executate conform legislaţiei în 
vigoare (în prezent „Codul de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe 
pământuri cu umflări şi contracţii mari” - Indicativ NE 0001-96). 
 



Proiectant general: S.C. FLOYD PROJECT   S.R.L  Iași 
J22/11/2004; CUI 16030636, tel. 0742645906; floyd_project2004@yahoo.com 

Proiectant de specialitate: S.C. GEOARTIS   S.R.L  Iași 
J22/539/2011; CUI 28215220, tel. 0741241421; geoartis@ymail.com 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM, COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI 

Piese scrise 

Proiect nr.: 4/2015                               Faza: P.U.G. Pag: 31 

proiectare infrastructura, urbanism și amenajarea teritoriului 

 
 

 2.2.8.6. Adâncimi de fundare 
 Adâncimile de fundare sunt reglementate de normativele în vigoare, după cum 
urmează: 
 - pentru terenurile normale de fundare, adâncimea de fundare va depăşi cu 
minimum 10 cm adâncimea maximă de îngheţ a terenului (Normativul NP112/2004); 
 - pentru terenurile cu pământuri sensibile la umezire (P.S.U.), adâncimea minimă 
de fundare va fi 1,00-1,50 m (Normativul NP125); 
 - pentru pământurile cu umflări şi contracţii mari (P.U.C.M.) adâncimea minimă va 
fi de 1,50-2,00m, conform „Codului de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe 
pământuri cu umflări şi contracţii mari” indicativ NE 0001/96. 
 

 
 
 2.2.8.7. Recomandări 
 Pentru orice construcţie se va întocmi, un studiu geotehnic la obiect, conform NP 
074/2014 (implicit studii de stabilitate sau hidrogeologice, dacă este cazul), 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 şi recomandări privind proiectarea şi 
exploatarea construcţiei. 
 Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de umpluturi şi sol 
vegetal, respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu şi adâncimea de fundare 
conform normativelor în vigoare, funcţie de terenul de fundare şi caracteristicile 
obiectului proiectat.  
 Se vor realiza studii geotehnice amănunțite pentru orice tip de lucrare; studiile 
geotehnice se vor realiza în conformitate cu prevederile NP074-2014. 
 În situția în care reiese în urma studiilor geotehnice că terenul de fundare face parte 
din categoria pământurilor sensibile la umezire (PSU), la proiectare se va ține cont de 
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prevederile NP125: Normativ pentru fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la 
umezire); 
 În situația în care reiese în urma studiilor geotehnice că terenul de fundare face 
parte din categoria pământurilor cu umflări și contracții mari, la proiectare se vor avea în 
vedere prevederile NP0001-1996: Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate 
pe pământuri cu umflării și contracții mari; 
 În situația în care se vor realiza construcții cu fundații directe se vor avea în vedere 
prevederile NP112-2004: Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă. 
 În situația în care se vor realiza construcții cu fundare indirectă, se vor respecta 
prevederile STAS 2561/3-1990: Teren de fundare. Piloți. Prescripții generale de proiectare. 
 Dacă se vor realiza excavații adânci (mai mari de 3 m) se vor avea în vedere 
prevederile NP120: Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor 
adânci în zone urbane. 
 Pentru construcțiile înalte se vor respecta prevederile NP-082-04: Cod de 
proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului. 
 Se vor efectua lucrări de întreținere și reparații conform celor prevăzute în cartea 
tehnică a construcției rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a 
construcțiilor. 

Se va evita amplasarea construcţiilor pe lucrări de drenare, consolidare, amenajări 
de suprafaţă în zonele susceptibile de alunecări, în zonele cu alunecări active, în zonele 
mlăştinoase sau inundabile. 
 Factorii care contribuie la producerea alunecărilor de teren în cadrul teritoriului 
studiat sunt atât de origine naturală (constituţia litologică a substratului, relieful tipic 
deluros, izvoarele de coastă, perioade cu precipitaţii deosebit de bogate, mişcări seismice), 
dar mai ales de natură antropogenă (gradul extrem de redus de acoperire cu vegetaţie de 
intercepţie a terenurilor, călcatul şi tasarea solului de către animale, păşunatul excesiv, 
păşunatul pe timp umed, primăvara timpuriu şi toamna târziu, unele construcţii 
amplasate inadecvat, poziţionarea unor drumuri de exploatare pe versanţi, distrugerea 
plantaţiilor silvice cu rol de protecţie, etc). 
 Având în vedere ponderea factorilor antropogeni în declanşarea alunecărilor de 
teren, precum şi posibilităţile actuale de atenuare a acţiunii celor de origine naturală, se 
impun o serie de măsuri cu scopul reducerii sau chiar înlăturării riscului de producere a 
unor asemenea fenomene distructive, printre care: 
- realizarea de studii de specialitate (geotehnice, geomorfologice şi hidrogeologice) 
detaliate pentru identificarea arealelor cu risc ridicat de producere a alunecărilor de teren; 
- realizarea de lucrări de nivelare şi modelare a terenurilor cu alunecări sau instabile 
pe baza acestor studii, inclusiv pentru a stopa acumularea apei pluviale în 
microdepresiunile de pe versanţi; 
- eliminarea excesului de apă de pe versanţi prin asigurarea unui drenaj natural-
extern prin crearea unor debuşee similare cu cele naturale; 
- captarea izvoarelor de coastă; 
- realizarea unei reţele de drenaj a apelor subterane în interiorul intravilanelor; 
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- trasarea drumurilor de explotare în zig-zag, urmărind parţial curbele de nivel, şi 
acestora cu canale marginale pentru scurgere, pe cât posibil impermeabilizate şi 
consolidate cu balast; 
- înfiinţarea de plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor (de regulă, salcâm, 
varietăţi de Acacia sp.) prin intermediul sistemului radicular în arealele cu declivitate 
ridicată a terenurilor; 
- controlul activităţilor antropice care contribuie la producerea alunecărilor 
(ridicarea unor construcţii, păşunatul, etc.); 
- interzicerea efectuării de lucrări necontrolate în baza versanţilor susceptibili la 
alunecare; 
- modificarea modului de utilizare a unor terenuri cu risc de alunecare prin trecerea 
de la arabil la plantaţii viti-pomicole, etc. 
 În ceea ce priveşte producerea eroziunii în adâncime (torenţiale), cauzele acesteia 
coincid în bună măsură cu cele care generează alunecările de teren, exceptând rolul 
izvoarelor de coastă şi al construcţiilor care depăşesc capacitatea de portanţă a terenurilor. 
Un rol major joacă, în schimb, modalitatea de organizare a parcelelor (care au de regulă 
latura lungă pe linia pantei), având drept corolar realizarea lucrărilor de mecanizare pe 
direcţia deal-vale, coroborată cu caracteristicile morfo-structurale ale învelişului de sol şi 
structura culturilor (sau, în general, cu modul de utilizare a terenurilor). 
 Având în vedere impactul activităţilor antropice în relaţie cu eroziunea în 
adâncime, amenajarea antierozională (practic inexistentă în perioada actuală) ar trebui să 
se axeze pe: 
- realizarea unor studii geotehnice şi geomorfologice privind formele eroziunii 
torenţiale; 
- stabilirea unei reţele de canale de drenaj pentru evacuarea dirijată a surplusului de 
apă de pe versanţi şi prevenirea eroziunii în adâncime; 
- lucrări de amenajare a torenţilor existenţi pentru stoparea evoluţiei lor prin 
eroziune regresivă; 
- diferite măsuri care în esenţă implică schimbarea modului actual de utilizare a 
terenurilor, printre care enumerăm: 
- realizarea de lucrări de împădurire pe versanţii puternic înclinaţi cu rol de 
intercepţie şi retenţie a picăturilor, şi de creştere a coeficientului de infiltrare şi, în 
consecinţă, de reducere a scurgerii lichide pe versanţi; 
- trecerea progresivă la un sistem de cultură în fâşii alternative cu benzi înierbate, 
recomandabil pe terenurile cu pante între 8-20%, având o eficienţă dovedită în reţinerea 
materialului solid din scurgerea de pe versanţi; 
- transformarea în fâneţe sau plantaţii arbustive a terenurilor puternic erodate (de 
ex., cu Hippophae rhamnoides). 
- realizarea drumurilor de exploatare agricole în zig-zag, de-a lungul curbelor de 
nivel şi nu pe linia de cea mai mare pantă, dotarea acestora cu canale marginale 
impermeabilizate pentru scurgere, pentru a evita transformarea acestor drumuri în 
organisme torenţiale; 
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- implementarea agrotehnicii antierozionale şi efectuarea lucrărilor agrotehnice pe 
direcţia generală a curbelor de nivel; 
- realizarea de gărduleţe din nuiele cu scopul fixării versanţilor sau taluzurilor 
abrupte pentru instalarea vegetaţiei, cu o durată de funcţionare este de 3-5 ani, după care 
rolul de fixare este preluat de vegetaţie, etc. 
 Pentru ambele tipuri de zone de risc, se impune stabilirea unui regim de interdicţie 
temporară sau definitivă de construcţie, în funcţie de amploarea riscului şi de modalităţile 
potenţiale de atenuare sau înlăturare a acestuia. 

Concluzionând, în privinţa zonelor afectate de alunecări sau susceptibile la 
instabilitate, erodări, prăbuşiri se recomandă ca acestea să fie de urgenţă amenajate, prin 
terasări, plantări de arbuşti, înierbări sau unde se impune, prin lucrări speciale de 
consolidare şi drenare, lucrări care se vor realiza în urma unor studii şi proiecte de 
specialitate la obiect. Se impune amenajarea cel puţin prin terasări, captări de izvoare şi 
plantări de arbuşti, în special salcâmi, pentru a evita declanşarea de alunecări de mari 
proporţii, fenomen care pune în pericol siguranţa localităţilor; aceasta în varianta în care 
nu se pot obţine fonduri pentru proiectarea şi execuţia de lucrări de consolidare a întregii 
zone afectate. 

De asemenea, albiile pâraielor cu energii mari de relief din intravilan, trebuiesc 
consolidate, amenajate şi regularizate. 

Ținând cont de specificul zonei studiate, considerăm că cele mai indicate soluții 
care care pot duce la stabilizarea terenurilor și la încetinirea alunecărilor de teren sunt 
următoarele: 
 - orice intervenție asupra versanților se face doar pe baza unor studii aprofundate, 
cu privire la caracteristicile locale ale terenului, încadrarea în harta de hazard la alunecare, 
caracteristici constructive; 
 - datorită dimensiunilor mari ale alunecărilor de teren este imposibilă stabilizarea 
acestora pe întreaga suprafață. Stabilizarea se poate face doar local, în funcție de condițiile 
constructive și în funcție de importanța construcției și obligativitatea păstrării 
amplasamentului, prin alocarea unor sume suplimentare atât pentru studierea locației cât 
și pentru realizarea lucrărilor de consolidare; 
 - realizarea construcțiilor în zonele cu risc la alunecare este strict supravegheată. 
Construcțiile se vor realiza doar dacă există interes național pentru realizarea acestora și 
în condiții extrem de exigente de siguranță; 
 - realizarea lucrărilor de preluare a apelor de suprafață; 
 - realizarea lucrărilor de drenaj, pentru scăderea nivelului apelor subterane; 
 - realizarea de lucrări hidrotehnice pentru evitarea erodării malurilor; 
 - realizarea lucrărilor de sprijin în situația excavațiilor; alegerea tipului de fundare 
(directă sau indirectă se va face în urma realizării investigațiilor geotehnice);  
 - condițiile de execuție ale construcțiilor vor fi diferențiate după gradul de 
stabilitate generală a versantului; 
 - pe versanți nu se vor executa construcții cuplate, distanța minimă între construcții 
fiind de 10 m; 
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 - traseele instalațiilor menajere și pluviale se vor executa perpendicular pe panta 
terenului; 
 - nu se vor executa construcții pe amplasamente cu nivelul apelor freatice mai 
ridicat decât cota de fundare; 
 - în situația în care se vor realiza construcții pe versanți, va fi absolut necesară 
realizarea calculelor de stabilitate și proiectarea eventualelor lucrări de consolidare. 
  

 
2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 

 
2.3.1. Încadrarea în teritoriu 

 
Situată în partea central-estică a județului Vaslui, comuna Hoceni este așezată la 

vest de lunca Prutului, în zona dealurilor hușene. Reședința comunei, satul Hoceni, se află 
la distanţa de 22 km de municipiul Huşi şi la 51 km depărtare de municipiul Vaslui. 
 

Vecinătăţi 
- Nord:   comuna Crețești; 
- Nord-Est și Est: comuna Dimitrie Cantemir; 
- Sud şi Sud-Vest: comuna Vutcani; 
- Vest:   comuna Oltenești. 

 
Căi de comunicaţie 
Principala cale de comunicaţie rutieră este: DJ 244 B, ce porneste din DN 24 B (Crețești 

de Sus) – Şişcani – Tomșa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Gușiței – Poșta Elan – Tupilați – 
Găgești – Murgeni, care traversează estul comunei pe o distanță de 14 km, pe direcţia N-S. 
 

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 
asflatică; 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 

 
2.3.2. Relaţiile în teritoriu 

 
Teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de 9380 ha.  
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 În vederea identificării şi asigurării posibilităţilor de dezvoltare a localităţilor, se 
impune o studiere atentă în scopul propunerii unui intravilan corespunzător şi a unor 
variante care să suporte unele extinderi în etapele ulterioare. 

Relaţiile în teritoriu ale comunei Hoceni se subdivid în funcţie de rangul şi de rolul 
teritorial al unităţilor cu care aceasta interacţionează. Relaţiile cu municipiile Vaslui şi 
Huşi sunt de polarizare către serviciile superioare şi administrative, principalele tipuri de 
fluxuri/deplasări fiind cele pentru servicii: servicii specializate din domeniul sănătăţii, 
parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, pentru 
comercializarea de produse agroalimentare, etc. Sistemul de relaţii este facilitat de către 
organizarea transportului rutier (microbuze, autobuze) de persoane şi mărfuri. În ce 
priveşte apelul la servicii de rang superior (învăţământ universitar, servicii medicale 
specializate), mişcările populaţiei gravitează către municipiul Iaşi, prin intermediul 
legăturilor rutiere şi feroviare care asigură un acces relativ facil. 
 
 Relaţiile economice sunt cele care definesc rolul teritorial al comunei şi potenţialul 
endogen de dezvoltare.  

Relaţiile economice ale comunei Hoceni cu zona înconjurătoare, şi în special cu 
municipiul Huşi, în a cărui zonă de influenţă se află, constituie suportul material al 
dezvoltării mediului rural. Astfel, prin asigurarea cu materii prime pentru unele ramuri 
industriale din oraş, cu produse agroalimentare pentru piaţa urbană, se obţin cea mai 
mare parte a veniturilor necesare dezvoltării comunei şi traiului zilnic al populaţiei şi, în 
acelaşi timp, oraşul acoperă cu produse industriale necesarul spaţiului rural. 

În conturarea zonei de influenţă, relaţiile economice au devenit fundamentale, 
realizând legătura materială dintre spaţiul rural şi cel urban. Ele se caracterizează printr-o 
mare complexitate şi printr-o stabilitate ce depăşeşte celelalte tipuri de relaţii. Această 
stabilitate rezultă din relaţiile de complementaritate care există între potenţialul economic 
al oraşului şi cel al zonei înconjurătoare. 

După nivelul de dezvoltare, satul Hoceni este centru social-administrativ, este 
centru principal de producţie agricolă.  

 
 Relaţiile demografice, în strânsă legătură cu contextul economic şi politic, s-au 
modificat substanţial în ultimele două decenii. Acest tip de relaţii sunt foarte susceptibile 
la dinamica relaţiilor economice, astfel încât, în actualul context marcat de lipsă acută a 
locurilor de muncă salariate şi lipsa capitalului pentru diversificarea economiei locale, 
precum şi dezvoltarea redusă a serviciilor, o mare parte a populaţiei tinere, şi în principal 
a resurselor umane instruite, este determinată să migreze spre zone mai ofertante sub 
acest aspect: zonele urbane cele mai apropiate – Vaslui, Huşi, Iaşi, dar şi înafara României. 
 În aceste condiţii, comuna Hoceni se încadrează, sub aspectul dinamicii 
geodemografice în perioada 1956-2002, în categoria comunelor cu dinamică dezechilibrată 
şi declin demografic (cf. Atlasului României, 2006), afectată de un deficit demografic care 
are la bază valori negative ale bilanţurilor natural şi migratoriu. 
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În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forţă de muncă 
din ramurile agricole a determinat intense mişcări de populaţie din zonele rurale spre 
oraş, pe de o parte, dar şi migrări spre zonele deficitare ale ţării, pe de altă parte. În 
prezent asistăm la schimbarea sensului de flux migrator, deşi timid, prin revenirile în 
zonele de origine şi angrenarea populaţiei în activităţi agricole cu eficienţă scăzută. 
  
  Relaţiile în teritoriu ale comunei Hoceni sunt cu: 

- celelalte comune: între comuna Hoceni şi comunele vecine există un sistem de 
relaţii, care are ca  scop coordonarea, deservirea şi cooperarea în comun a unităţilor 
agricole  şi industriale; faţă de satele componente ale comunei, localitatea Hoceni are rol 
de coordonare administrativă şi socio-culturală; 

- municipiul Huşi: relaţiile sunt constituite, în principal, din deplasările pentru 
muncă, aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea 
de produse agroalimentare; 

- municipiul Vaslui: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru 
învăţământ preuniversitar şi universitar, muncă, servicii specializate din domeniul 
sănătăţii, parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum.  

 
Aceste relaţii sunt facilitate de un transport în comun organizat printr-o reţea de 

autobuze, maxi – taxi şi microbuze. 
Mijloacele de transport în comun care deservesc comuna, frecvența lor și satele din 

comună prin care trec acestea sunt următoarele: 
- Microbuz, operator transport S.C. CLUB T S.R.L. Huși, 4 curse pe zi. Traversează 

comuna prin toate satele: ŞIŞCANI, Tomșa, Hoceni, Oțeleni, Deleni, Barboși și 
retur; 

- Stația CFR cea mai apropiată, denumire: Crețești 14 km; 
- Stația CFR cea mai apropiată, cu posibilități de vagonare: Crețești 14 km. 

 Între satele comunei s-a stabilit un sistem complex de relaţii de complementaritate, 
care include relaţii demografice, relaţii economice, social - culturale şi relaţii 
administrative. 

 
 

2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE 
 

Acest capitol vizează identificarea particularităţilor socio-economice ale comunei 
Hoceni, precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor din acest domeniu, cu scopul de a 
stabili, pe baza acestora, direcţiile optime de dezvoltare economică a acestei unităţi 
administrativ-teritoriale. În realizarea acestui studiu au fost utilizate date din Atlasul 
României, 2006, date de la Recensământul populaţiei (RPL 2011), date de la Registrul 
Comerţului Vaslui, precum şi o serie de date extrase din PUG Hoceni, 2000, Strategia de 
dezvoltare a comunei, 2014-2020 şi alte resurse puse la dispoziţie de Primăria Hoceni. 
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Elementele care influenţează semnificativ nivelul de dezvoltare economică a 
comunei sunt, pe de o parte, caracteristicile fizico-geografice (resursele naturale 
disponibile în zonă şi favorabilitatea siturilor), iar, pe de alta, relaţiile sociale şi 
demografice în cadrul acestui spaţiu şi contextul economic mai larg (naţional, regional). În 
cazul de faţă, principalele premise care favorizează dezvoltarea economică sunt resursele 
importante de teren pretabil pentru agricultură și existenţa unui potenţial uman 
important. 
 Distanţa mică faţă de municipiul Huşi poziţionează comuna Hoceni în zona de 
influenţă a oraşului Huşi, un aspect pozitiv din punct de vedere al proximităţii, al 
accesibilităţii la serviciile de sănătate, educaţie, al aprovizionării şi al posibilităţilor de 
dezvoltare a acestei comune.  
 Comuna Hoceni este caracterizată, conform Atlasului României, 2006, ca un spaţiu 
rural cu economie agricolă de subzistenţă şi populaţie îmbătrânită, în mod similar cu 
vasta majoritate a comunelor din zonele de polarizare are municipiilor Vaslui şi Huşi. 
Această încadrare a rezultat în urma analizei unui număr de 11 variabile, printre care 
densitatea populaţiei şi mărimea localităţilor, populaţia ocupată în agricultură, presiunea 
agrară, îmbătrânirea populaţiei, suprafeţele ocupate cu anumite culturi, gradul de asociere 
a exploataţiilor, etc. 
 Comuna se plasează într-o zonă profund rurală, în care principala activitate 
economică este agricultura subzistenţială care a jucat în permanenţă rol de refugiu 
economic. Comuna Hoceni se caracterizează printr-o economie de tip agro-silvo-pastoral, 
cu grad mediu de dezvoltare și cu semnificație ridicată în economia zonei. 
 În capitolele care urmează vom prezenta structura activităţilor economice, detaliat 
pentru fiecare sector economic (primar, secundar, terţiar), cu evidenţierea problemelor şi 
disfuncţionalităţilor ce caracterizează acest spaţiu.  
 
 2.4.1. Sectorul primar 
 
 2.4.1.1. Agricultura 

Fiind vorba despre un spaţiu rural, agricultura este ramură economică cea mai 
importantă, care dă notă dominantă a zonei, utilizând resursele de teren, care constituie 
principala resursă naturală. Fondul funciar este astfel structurat, încât terenurile cu 
folosinţă agricolă constituie 68.39% suprafaţa totală a comunei. La nivelul comunei, 
agricultura are că trăsătura definitorie procentul foarte mare al fermelor de semi şi 
subzistenţă, care produc în principal pentru autoconsum 
 Terenurile agricole 
 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 porțini mari de teren 
degradat și accidentat, care nu poate fi lucrat mecanizat și cultivat. 
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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 

Teren agricol

Teren neagricol
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Dinamica modului de folosinţă a terenurilor agricole în comuna Hoceni în perioada 

2005-2013 arată variații mici în acest interval, practic menţinându-se aceleaşi categorii în 
ultimii 9 ani. 
 
Evoluţia categoriilor de utilizare a terenurilor agricole din comuna Hoceni, 2005-2013 

Tipul de folosinţă 
Anul 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Arabil (ha) 4603 4603 4603 4603 4603 4603 4603 4603 4603 
Livezi şi pepiniere pomicole (ha) - - - - - - - - - 
Păşuni (ha) 1589 1589 1599 1609 1609 1603 1603 1603 1600 
Vii şi pepiniere viticole (ha) 114 114 104 94 94 94 100 100 100 
TOTAL(ha) 6418 6418 6418 6418 6418 6418 6418 6418 6415 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 
Tipuri şi forme de exploatare 
În prezent, în comuna Hoceni terenul agricol este organizat în proprietăţi funciare. 
Formele în care se exploatează terenul în satele comunei (valori orientative): 

DENUMIREA 
LOCALITĂŢII 

SUPRAFAŢA AGRICOLĂ  
TOTALĂ EXPLOATATĂ 
(ha) 

INDIVIDUAL ASOCIATIV ARENDAT 
ALTE 
FORME 

ha % ha % ha % ha % 
Hoceni 682 89 13.05 83 12.17 510 74.78   
Barboşi 962 268 27.96 244 25.36 450 46.78   
Deleni 1346 51 3.79 61 4.53 1234 91.68   
Oţeleni 1644 130 7.91 183 11.13 1331 80.96   
Şişcani 773 69 8.93 61 7.89 643 83.18   
Tomșa 349 32 9.17 138 39.54 179 51.29   
Rediu 10 10 100 0 0 0 0   
Total comună 5766 649 11.25 770 13.36 4347 75.39   

Sursă: Strategia de Dezvoltare Durabilă s Comunei Hoceni 2014-2020 / CDC  

CATEGORII DE TERENURI 

ARABIL

PADURI

PASUNI

TERENURI

NEPRODUCTIVE

CAI DE COMUNICATII

FANETE

CONSTRUCTII
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Lucrări de amenajare a terenurilor 
 
În comuna Hoceni nu există lucrări de amenajare a terenurilor, deşi, datorită 

suprafeţei mări a versanţilor afectaţi de alunecări de teren sunt necesare măsuri 
ameliorative combinate, mecanice, constând în nivelarea versantului şi biologice, de 
supraînsămânţare, asolamente cu ierburi perene, perdele de protecţie, ş.a. 

 
Populaţia ocupată în sectorul agricol 
 
Numărul de salariaţi în sectorul primar (agricultură şi silvicultură) se cifră în 2014 

la 50% din numărul total de salariaţi. În schimb, procentul de salariaţi în raport cu 
populaţia ocupată totală (28,84%) 

Majoritatea celor ocupaţi în agricultură prestează munci în gospodăriile proprii sau 
sunt membri ai unor asociații agricole. 

 
Potențialul productiv al solurilor. Factori restrictivi ai solului 
 

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 

Formele de exploatare a terenurilor 
INDIVIDUAL

ASOCIATIV

ARENDAT
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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 
localităţii 

Denumirea 
procesului de 
degradare 

Faza în care se afla procesul 
de degradare (incipient, 
mediu, avansat) 

Suprafaţa 
afectată (ha) 

Localizare 

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  
 
 Una dintre principalele probleme în creșterea productivității agricole o constituie 
degradarea solurilor, care afectează o suprafaţă deloc neglijabilă. Această suprafaţă 
include terenurile afectate sever de procese de degradare (eroziune în adâncime, alunecări  
etc.). În comuna Hoceni, sunt afectate de alunecări de teren 971 ha, reprezentând 15,71% 
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din suprafaţa totală şi de eroziune în adâncime 870 ha, reprezentând 13,55%. (conform 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Hoceni 2014-2020, tabel 5.5 OJSPA şi tabel 5.10  
OJSPA). 
 

Producţia vegetală 
Principalele culturi 

Cultura 
Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 

Anul 
2012 

Hectare Tone Hectare Tone Hectare Tone Hectare Tone Hectare 

Grâu şi secară 1222 1843 1985 5000 1760 2260 1626 964 1065 

Porumb 
boabe 

2462 2137 1722 6141 1901 8429 1929 7178 420 

Floarea 
soarelui 

710 272 443 395 448 601 624 721 570 

Cartofi 20 100 21 210 60 620 46 422  

Legume 18 40 27 189 27 190 47 694  

Ovăz         19 

Orzoaică         32 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Pășuni și fânețe 
 Ponderea pășunilor și fânețelor este ridicată în cadrul patrimoniului funciar al 
comunei (1600 ha = 24,94% din terenul agricol), însă potențialul productiv al acestora este 
relativ slab, mai ales având în vedere degradarea terenurilor cu acest tip de utilizare 
datorită manifestării proceselor de versant. 

Producția pomi-viticolă 
 Suprafaţa viticolă a comunei este de cca. 100 ha (2013). Soiurile cultivate în zonă 
sunt în principal soiuri hibride şi struguri de masă. Producţia se realizează în cadrul 
exploataţiilor individuale sau familiale şi este destinată consumului propriu al populaţiei 
sub formă proaspătă sau de vinuri. 

Producţiile viti-vinicole sunt, însă, mult sub potenţialul real al zonei, recunoscut 
pentru valoarea vinurilor produse în zonă: Centrul viticol Vutcani. 

 
Producţia totală de struguri 

Anul 2000 (tone) Anul 2001 (tone) Anul 2002 (tone) Anul 2003 (tone) 
560 517 769 544 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
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Nu se înregistrează livezi pe raza comunei Hoceni. Producţia de fructe se 
realizează în cadrul exploataţiilor individuale sau familiale şi este destinată consumului 
propriu al populaţiei. 
 

Producţia de fructe 
Anul 2000 Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 

UM: Tone 
Tone Tone Tone Tone 
109 291 101 235 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Structura terenului agricol la  nivelul anului 2012 

Cultura 
total 

comună 

sector privat sector de stat 

total 
soc. 

agricole 

gospodării individuale 
unit 
coop 

total sc 
unit 

cereale 
altele 

total arendă 
pers. 
fizice 

Cereale pt boabe 3504 3473 251 3197 1367 1821 25 31 0 0 31 

Leguminoase 
boabe 

11 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0 

Plante uleioase 651 651 69 582 552 30 0 0 0 0 0 

Pl. Industrializare 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 

Pl.medicinale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cartofi 40 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 
Legume de câmp 
şi în solarii 

34 34 0 34 0 34 0 0 0 0 0 

Pepeni verzi 6 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 

Pepeni galbeni 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

Plante de nutreţ 200 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 

Seminţe şi 
semiceri 

20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teren rămas 
nesemănat 

131 131 0 131 0 131 0 0 0 0 0 

Arabil în cultură 4603 4572 340 4207 1928 2279 25 31 0 0 31 

Păşuni 1603 804 0 804 0 804 0 799 0 0 799 
Fâneţe 112 112 0 112 0 112 0 0 0 0 0 
Vii 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 
Livezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total suprafaţă 
agricolă 

6418 5588 340 5223 1928 3295 25 830 0 0 830 

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

 
 
 
 



Proiectant general: S.C. FLOYD PROJECT   S.R.L  Iași 
J22/11/2004; CUI 16030636, tel. 0742645906; floyd_project2004@yahoo.com 

Proiectant de specialitate: S.C. GEOARTIS   S.R.L  Iași 
J22/539/2011; CUI 28215220, tel. 0741241421; geoartis@ymail.com 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM, COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI 

Piese scrise 

Proiect nr.: 4/2015                               Faza: P.U.G. Pag: 45 

proiectare infrastructura, urbanism și amenajarea teritoriului 

 
 

Unităţi economice din agricultură 
Societăţi care lucreza în arendă: 

- COMCEREAL : 1441 ha 
- I.I. PURICE EUGEN : 165 ha 
- S.C. ENACHE MORĂRIT : 402 ha 
- I.I. MARIN C-TIN EMILIAN : 56 ha 
- I.I. CERCHEZ : 30 ha 
- I.I. PURICAGRO : 13 ha 

Cei mai mari proprietari de terenuri: 
- COMCEREAL S.A. – Vaslui 
- OMNIAGRO S.R.L. – Bucureşti 
- S.C. AGRITERENURI – Timişoara 

 
- La nivelul anului 2012, în comuna Hoceni există un număr de: 5 cantoane silvice, 3 

mori de porumb, 2 depozite. 
Puncte slabe: 

- Existența pe teritoriul comunei a unor porțini mari de teren degradat și accidentat, 
care nu poate fi lucrat mecanizat și cultivat; 

- Piață de desfacere a produselor agricole este slabă, nu este organizată al nivel local; 
- Producătorii agricoli nu sunt organizaţi pentru a promova produsele și a le 

comercializa în formă centralizată (fiecare se descurcă cum poate). 
Producţia zootehnică 

 Creşterea animalelor constituie a doua ramură agricolă ca pondere în economia 
comunei Hoceni, care asigură venituri locuitorilor comunei, dar şi o sursă valoroasă de 
produse proteine de origine animală (carne, lapte, ouă). 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:  

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 
iepuri de casă 0 0 - 

Sursă: Planul de Dezvoltare Locală al parteneriatului de pe teritoriul Moldo-Prut, judeţul Vaslui 
(versiunea detaliată) 
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Evoluţia producţiei agricole animale este redată în tabelul de mai jos: 
 

Principalele produse agricole animale 
Unităţi de 
măsură 

Anul 
2000 2001 2002 2003 

Greutatea în viu a animalelor destinate 
sacrificării pentru consum 

Tone greutate 
vie 

456 414 336 447 

Producţia de lapte de vacă şi bivoliţă (inclusiv 
consumul viţeilor) 

Hectolitri (100 l) 9456 8640 16920 16846 

Producţia de lână Kilograme 5000 12000 6000 4690 
Producţia de ouă Mii bucăţi 2219 2431 2246 1596 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Unităţi economice producţie agricolă animală 
Efectivele de animale s-au redus mult după 1990 la toate speciile de animale (cu 

excepţia celor de păsări). În prezent, efectivele de animale sunt crescute preponderent în 
gospodăriile populației şi în mici ferme, iar produsele acestora servesc în bună măsură 
consumului local. 

 
Unităţi de producţie agricolă animală 
Denumire unitate Activitatea principala 

TIVDĂ CĂTĂLIN-CRISTI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
Creşterea ovinelor şi 
caprinelor 

MIRCEA ŞT. FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Creşterea bovinelor de lapte 
MARIN CONSTANTIN-EMILIAN ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Creşterea bovinelor de lapte 

BUGEAC DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ Creşterea altor bovine 
AIACOBOAIE LĂCRĂMIOARA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Creşterea altor animale 

DAHORE DOINIŢA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ Creşterea altor animale 
POPA CRISTIAN-MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

Creşterea altor animale 

TAMAŞ D. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Creşterea altor animale 
ŞTEFAN DANIEL-IOSIF ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Creşterea altor animale 
SPĂTARU G. TUDOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ Creşterea altor animale 
Sursă: Oficiul Naţional Al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, 2015 
 
Domeniu de activitate principal Număr unităţi 
Creşterea bovinelor 3 
Creşterea ovinelor şi caprinelor 1 
Creşterea altor animale 6 
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 2.4.1.2. Silvicultura şi gospodărirea apelor 
 

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 
urmatoarele 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), in comuna Hoceni este in desfasurare 
proiectul denumit “Împădurirea terenurilor degradate, constituite în perimetrele de ameliorare: 
Hârtop-Hoceni; Coasta Stânii-Barboşi, Comuna Hoceni, judeţul Vaslui”. 

Alegerea speciilor s-a facut analizând factorii ecologici şi factorii-condiţie din 
cadrul „Proiect de incadrare a factorilor ecologici şi a factorilor-condiţie în clase de mărimi” cu 
favorabilitatea factorilor ecologici pentru principalele specii forestiere din zona, în 
concordanţă cu condiţiile fizico-geografice (climă, precipitaţii, vânt, indici de  martone) şi 
coroborat cu rezultatul analizelor de laborator, pentru solurile identificate si statiunile 
descrise in studiul de fezabilitate. Ţinând seama de aceste condiţii şi de exigenţa speciilor 
pentru culturile forestiere de pe terenurile degradate şi neproductive s-a recomandat 
folosirea următoarelor specii: 

• Specii principale de baza: 
- Răşinoase- pin negru(Pi.n); 
- Foioase: Stejar brumariu (St.b), stejar pedunculat (St), salcâm (Sc), glădiţă (Gl);  

• Specii de amestec şi ajutor: frasin (Fr), paltin de camp (Pa.c), Cires (Ci), 
jugastru (Ju),  ulm de turchestan (Ul.t), Sălcioară (Sl), Visin turcesc (Vi.t), artar tatarasc 
(Ar.t); 

• Arbuşti: Paducel (Pd), Lemn cainesc (Lc), Pormbar (Pb), catina (Ct) 
 

Terenurile care fac obiectul documentaţiei în suprafaţă de 100.94 ha, sunt 
proprietate privată  a Comunei Hoceni, judeţul Vaslui şi sunt administrate de Primăria 
Comunei Hoceni (Hotărârea Consiliului Local  nr. 35/2011), sunt situate in totalitate in 
extravilanul localitatii Hoceni(P.A. Hartop) si Barbosi(P.A. Coasta Stanii). 
 

Au fost  propuse spre ameliorare urmatoarele perimetre: 
 

1. Denumirea perimetrului de ameliorare: Coasta Stânii – Barboși 
 
 
 

Nr. Categoria de folosință (din evidența Suprafața Observații (situația reală la 
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Crt. fondului funciar) (ha) 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. Denumirea perimetrului de ameliorare: 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 
 
 Gospodărirea apelor şi piscicultura 
 Comuna Hoceni este străbătută de câteva pâraie cu o curgere temporară de apă, 
dintre care cele mai mari sunt:  
 
Denumire curs de apă Localităţi riverane 
Pârâul Bujorul Şişcani 

Tomșa 
Hoceni 

Pârâul Oţeleni Oţeleni 
Pârâul Barboşi Barboşi 
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Toate cursurile de apă se caracterizează prin oscilaţii ale valorilor debitelor, 
marcate prin debite mai mari primăvara, viituri la ploi torenţiale, scurgeri intermitente în 
perioadele de secetă. Văile apelor nu prezintă amenajări, cel mai frecvent malurile fiind 
abrupte, neregulate.  

În comună este înregistrată o singură unitate de producţie care se ocupă cu 
piscicultura. Oaza Magică SRL / Activitatea principală: Acvacultura în ape dulci. 
  

Gospodărirea apelor 
 Reţeaua hidrografică şi luciurile de apă din cadrul teritoriului administrativ al 
comunei Hoceni se află în administrarea A.B.A. Prut-Bârlad.  
 

2.4.2. Activitățile neagricole 
 
 Activitățile neagricole cuprind sectorul secundar (activităţile din industrie şi 
construcţii) și pe cel terțiar, respectiv activitățile de servicii (comerț, servicii finaciar-
bancare și asigurări, servicii administrative, educație, sănătate, etc.). 
 

2.4.2.1. 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. 
 
 2.4.2.2. Serviciile 

Serviciile de bază 
 
Serviciile de bază cuprind comerţul şi prestările de servicii, sănătatea şi asistenţa 

socială şi învăţământul. 
 
 a). Comerţ şi prestări servicii 
 
 În comună funcționează unități de comerț, în principal în domeniul comerţului cu 
amănuntul (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). La acestea se adaugă unităţile de comerţ specializat: un punct 
de lucru al unei unităţi care se ocupă cu comerţul cu peşte, şi 1 farmacie cu 1 punct de 
lucru. 

Sub aspectul distribuţiei în spaţiul localităţilor, unităţile de comerţ, în special 
magazine mixte, sunt localizate în principal în zona centrală a localităţii Hoceni, care 
concentrează de altfel cea mai însemnată parte a tuturor unităţilor economice în registrate 
în comună, altele fiind diseminate în teritoriul celorlalte localități. 
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Activităţi comerciale se desfăşoară şi în cadrul târgului săptămânal care are loc 
duminică în centrul localităţii Hoceni, unde pot fi achiziţionate produse alimentare, 
bunuri de larg consum, cereale etc. 
 

Pe raza comunei Hoceni îşi desfăşoară activitatea mai multe forme juridice, dintre 
care cele mai multe dintre ele au ca principal obiect de activitate comerţul:  

 
Denumire forma juridică Sediu Domeniu principal de activitate 
S.C. VAMA TINERETULUI S.R.L Hoceni Comerţ / Bar / Discoteci 
P.F.A. MIRCEA C-TIN GABRIELA Tomșa Comerţ 
S.C. PETRUVAL S.R.L. Şişcani Comerţ 
P.F.A. MITITELU GHEORGHE Barboşi Comerţ 
I.I. IORGA CORINA Oţeleni Comerţ 
P.F.A. FILOTI GIANI Oţeleni Comerţ 
P.F.A. HUTANU MIHAELA Barboşi Comerţ 
S.C. PROINSTAL S.R.L. (Oţeleni) Bacău Comerţ 
A.F. GEMENE GORITA Deleni Comerţ 
S.C. HUTANU COM S.R.L. Barboşi Comerţ 
I.I. RADUCANU LICĂ Hoceni Comerţ 
I.I. PENIŞOARĂ GABRIELA Oţeleni Comerţ 
I.I. LERNICU LĂCRĂMIOARA Oţeleni Comerţ 
 
Alte tipuri de servicii 
Denumire Număr unităţi 
Croitorie 0 
Atelier confecţii textile 0 
Tâmplărie 0 
Dulgherie 0 
Cizmărie 0 
Atelier confecţionat încălţăminte 0 
Frizerie / coafor 0 
Reparaţii ob. de uz casnic, unelte 0 
Vulcanizare 0 
Fierărie / potcovărie  1 
Transport persoane 0 
Transport marfă 0 
IAA 0 
Dărăcit lână 0 

 
Din datele prezentate mai sus rezultă că predomină activitatea de comerţ 

(reprezentată preponderent de magazinele mixte). În ceea ce priveşte serviciile pentru 
populaţia rurală, acestea au o pondere foarte scăzută. 
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 b). Sănătate şi 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. 
 

Categorii de unităţi 
sanitare 

Forme de 
proprietate 

Unităţi sanitare pe categorii de unităţi 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UM: Număr 

Cabinete medicale de 
familie 

Proprietate 
publică 

1 1 1 1 1 : : : : 

Proprietate 
privată 

: : : : : 1 1 1 1 

Farmacii 
Proprietate 

privată 
: : : : : : : : 1 

 
In ceea ce priveste indicatorii aferenti serviciilor medicale, situatia ultimilor ani se 

prezinta in felul urmator: 
 

INDICATORI 2001 2002 2003 2004 2014 
Paturi în case de naştere – sector public 5 5 5 - - 
Medici sector public 2 1 1 1 1 
dintre care: medici de familie sector public - - 1 1 1 
Personal mediu sanitar sector public 1 3 2 2 2 
Cabinete medicale individuale – sector public - - 1 1 1 
Sursă: Fişa localităţii DJS 
 

• C.M.I. Dr. IACOB MARIANA, cu sediul în satul Hoceni, care are 2500 persoane 
înscrise. 

Angajaţi: 
- 1 asistentă 
- 1 ingrijotoare 
- 1 îngrijitor 

 
• C.M. VETERINAR Dr. ORZAN VALERIU, cu sediul în satul Hoceni; 
Angajaţi: 

- 1 asistent 
 

În îngrijire se află: 
- Bovine : 1209 
- Porcine : 1351 
- Ovine : 4960 
- Caprine : 1206 
- Cabaline : 556 
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• Farmacia Hoceni „SANTAC FARM” 
 
 c). Învăţământul 
 
 La nivelul anului 2014 în comuna Hoceni funcţionează următoarele unităţi şcolare: 
DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ CU 

PERSONALITATE JURIDICĂ 
DENUMIRE UNITATE ŞCOLARĂ 

ARONDATĂ 
NUMĂR ELEVI / 

COPII 
Şcoala gimnazială nr.1 Hoceni  123 
 Şcoală cu clasele I-VIII Barboşi 95 
 Şcoală cu clasele I-IV Deleni 23 
 Şcoală cu clasele I-IV Oţeleni 28 
 Şcoală cu clasele I-IV Şişcani 14 
 Grădiniţa cu program normal Hoceni 18 
 Grădiniţa cu program normal Barboşi 24 
 Grădiniţa cu program normal Deleni 20 
 Grădiniţa cu program normal Oţeleni 21 
 Grădiniţa cu program normal Şişcani 20 
 386 

 
- Gradul de acoperire cu cadre didactice în ultimii 3 ani a fost de 90-95%. 

 
Evolutia numarului de elevi / prescolari dealungul anilor 2005-2013 este reprezentata 

in tabelul de mai jos:  

Niveluri de instruire 
Ani 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UM: Număr persoane 

Total 455 444 417 391 374 393 377 383 392 
Copii înscrişi în grădiniţe 119 109 110 102 87 117 125 112 117 
Elevi înscrişi în învăţământul 
preuniversitar 

336 335 307 289 287 276 252 271 275 

Elevi înscrişi în învăţământul primar şi 
gimnazial (inclusiv învăţământul special) 

287 291 292 289 287 276 252 271 275 

Elevi înscrişi în învăţământul primar 
(inclusiv învăţământul special) 

157 168 154 144 142 129 120 146 145 

Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial 
(inclusiv învăţământul special) 

130 123 138 145 145 147 132 125 130 

Elevi înscrişi în învăţământul primar şi 
gimnazial 

: : : : : : : : 275 

Elevi înscrişi în învăţământul primar : : : : : : : : 145 
Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial : : : : : : : : 130 

Elevi înscrişi în învăţământul profesional 49 44 15 : : : : : : 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
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Se observa o scadere cu 63 de elevi / prescolari in ultimii 8 ani (13,85 %). De 
asemenea, se poate observa ca de-a lungul acestor ani a scazut doar numarul elevilor din 
invatamantul primar, numarul de elevi inscrisi in ciclul gimnazial in 2005 (130 elevi) este 
egal cu numarul elevilor inscrisi in ciclul gimnazial in 2013 (130 elevi). 
 

d). Serviciile infrastructurale  
  Acest sector include următoarele domenii transporturile, telecomunicaţiile, 
serviciile socio-culturale și pe cele de recreere-sport. 

 
Transporturile 
Reţeaua de drumuri clasificate din comuna Hoceni este compusă din următoarele 

drumuri: 
- 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. 
- Drumuri comunale: 

o DC 37 - are km 0+000 în drumul județean DJ 244B, în localitatea Hoceni și face 
legătura cu localitatea Grumezoaia. 

o DC 166 - are km 0+000 în drumul județean DJ 244B, în localitatea Hoceni și face 
legătura cu localitatea Deleni, Oțeleni, Barboși și Rediu. 

o DC 49A  - are km 0+000 în DC 166 și face legătura dintre localitatea Oțeleni și 
celelalte localități. 

 
 e). Aspecte socio – culturale  
 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, după cum urmează: 
 

Bisericile din comuna Hoceni 

Localitate Biserica 
Ctitorire / 
Reparaţii 

Tip 
biserică 

Cult 
Episcopie / 

Arhiepiscopie 
Mitropolia 

Hoceni 

Biserica Sf. 
Gheorghe şi 

Intrarea Maicii 
Domnului în 

Biserică 

1820 
biserică 
de lemn 

ortodox 
Episcopia 
Huşilor 

Mitropolia 
Moldovei şi a 

Bucovinei 

Oţeleni 
Biserica 

Adormirea 
Maicii Domnului 

sec. XX biserică ortodox 
Episcopia 
Huşilor 

Mitropolia 
Moldovei şi a 

Bucovinei 

Deleni 
Biserica Sf. 

Nicolae 
sec. XX biserică ortodox 

Episcopia 
Huşilor 

Mitropolia 
Moldovei şi a 

Bucovinei 
Şişcani Biserica Cuvioasă sec. XVIII-XIX (cca biserică ortodox Episcopia Mitropolia 
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Paraschiva 1760); adăugiri în 
1912 (tencuită în 
interior); refăcută 

în 1989-1997 

de lemn Huşilor Moldovei şi a 
Bucovinei 

Barboşi 
Biserica 

Adormirea 
Maicii Domnului 

sec. XX biserică ortodox 
Episcopia 
Huşilor 

Mitropolia 
Moldovei şi a 

Bucovinei 

Tomșa 
Biserica Sf. 

Nicolae 
sec. XX biserică ortodox 

Episcopia 
Huşilor 

Mitropolia 
Moldovei şi a 

Bucovinei 

Sursă: www.crestinortodox.ro 
 

Dotări socio-culturale: 
Cămin cultural 2 
Centru cultural 0 

Centru social / centru de zi 1 
Bibliotecă publică 1 

Parc 0 
Parc de joacă 6 

Teatru de vară 1 
Grădina de vară 0 
Teren de joacă 0 
Teren de fotbal 1 

Teren de sport cu noctuna 1 
Sală de sport 1 

Discotecă 1 
Sală de internet 1 

Sursă: Strategia de dezvoltare rurală durabilă a comunei Hoceni 2014- 2020 
 

Categorii de biblioteci 
Ani 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UM: Număr 

Total 3 3 5 5 5 5 1 3 6 
Publice 1 1 1 : : : 1 1 1 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Indicatori  2001 2002 2003 2004 2014 

Biblioteci – total – număr  6 6 5 5 5 

Biblioteci publice – număr  1 1 1 1 1 

Sursă: Strategia de dezvoltare rurală durabilă a comunei Hoceni 2014- 2020 
 

Volume existente în biblioteci 
Anul 2011 

Număr 
Anul 2012 

Număr 
Anul 2013 

Număr 
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8650 14666 23532 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Cititori activi la biblioteci 
Anul 2011 

Număr persoane 
Anul 2012 

Număr persoane 
Anul 2013 

Număr persoane 
84 210 90 

 Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

DENUMIRE 2001 2002 2003 2004 2014 
ABONAMENTE RADIO 192 183 749 649 1250 

ABONAMENTE TV 371 362 745 645 960 
Sursă: strategia de dezvoltare rurală durabilă a comunei Hoceni 2014- 2020 
 

f). 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 a fost realizată în anul 2009, prin Compania 
Națională de Investiții. Sala asigură desfășurarea orelor de educație fizică a elevilor de la 
Școala Hoceni, dar și desfășurarea altor activități cultural – educative și sportive 
organizate de Școala Hoceni în colaborare cu Biblioteca comunală Hoceni și Căminul 
cultural Hoceni care presupun un spațiu mare. 

Teren de fotbal Hoceni – teren împrejmuit, delimitat, marcat și tușat pentru 
întreceri sportive tip fotbal, suprafață de joc 7800 m.p. dotat cu porți de fotbal cu plasă,  

Teren de sport cu nocturnă Oțeleni - 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. 
 
 g). Turismul  

Potenţialul turistic: Scăzut. 
Potenţialul de promovare a agroturismului: Scăzut. 
Există interes pentru turismul de odihnă şi recreere în special la sfârşit de 

săptămână, însă infrastructura rutieră şi specific turistică lasă de dorit. 
• Elemente care influenţează potenţialul turistic: 

- Organizarea de către Primăria Hoceni şi Consiliul Local Hoceni a festivalului 
comunei Hoceni în prima duminică a lunii august, anual, începând din anul 1998. 

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

- Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” (datată 1820), amplasată pe raza satului Hoceni; 
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- Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (datată 1760), amplasată pe raza satului 
Şişcani; 

• 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; 

• Alte elemente de identitate locală: 
Pe teritoriul Moldo-Prut obiceiurile şi datinile s-au păstrat cu sfinţenie şi sunt lăsate 

moştenire din generaţie în generaţie:  
- Colindatul cu Steaua – vesteşte naşterea lui Iisus; 
- Pluguşorul – este o replică a unui vechi ritual de fertilitate specifică muncilor 

agricole; 
- Semănatul – are analogii agrare (fertilitatea şi fecunditatea pământului); 
- Jienii – reprezintă un teatru de haiduci care pune în valoare trăsăturile morale ale 

omului din popor (setea de adevăr şi dreptate); 
- Jocul Caprei – foloseşte măştile zoomorfe în care sunt implicate personaje din lumea 

rurală; 
- Jocul Ursului – ursul era asociat cu puterea, era un simbol al libertăţii şi al măreţiei, 

iar cel care îl stăpânea avea un autocontrol perfect asupra lucrurilor şi fenomenelor 
trecătoare; 

- Paparuda – ceremonia de aducere a ploii; 
- Şezătoarea – rol de a povesti şi analiza evenimentele trecute şi prezente; 
- Claca -  formă de ajutor interuman (ridicarea de noi case, construirea unei fântâni, 

unui drum, curăţat islazul comunal, construirea unui pod etc.); 
- Hora satului – organizată cu ocazia unor sărbători religioase importante ale satului; 

 
 
2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 

 
Satele ce compun comuna Hoceni sunt: Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Şişcani, 

Tomșa și cătunul Rediu, care este aproape depopulat. 
Reședința comunei, satul Hoceni, se află la distanţa de 22 km de municipiul Huşi şi 

la 51 km depărtare de municipiul Vaslui. Comuna Hoceni se încadrează în rândul 
comunelor cu populație medie, în descreștere puternică, cu grad foarte ridicat de 
îmbătrânire, cu grad redus de întinerire și cu resurse mari de forță de muncă activă. 

Distanţa mică faţă de municipiul Huşi poziţionează comuna Hoceni în zona de 
influenţă a oraşului Huşi, un aspect pozitiv din punct de vedere al proximităţii, al 
accesibilităţii la serviciile de sănătate, educaţie, al aprovizionării şi al posibilităţilor de 
dezvoltare a acestei comune.  
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 Pe de altă parte, deşi distanţa între comuna Hoceni şi municipiul Huşi este redusă, 
accesibilitatea inferioară, lipsa utilităţilor, reducerea deplasărilor pentru muncă spre 
municipiul Huşi (datorită restrângerii activităţilor industriale) plasează comuna într-o 
zonă profund rurală. 
  
 2.5.1. Evoluţia şi densitatea populaţiei 
 
 2.5.1.1. Evoluţia populaţiei 

Datele disponibile privind populaţia comunei Hoceni acoperă un ecart de 49 de ani 
(1966-2015), şi relevă o dinamică generală negativă, cu ritmuri variabile de scădere a 
populaţiei stabile, astfel încât la nivelul intervalului considerat populaţia comunei 
aproape s-a înjumătăţit. 

Anul 1966 1977 1990 2002 2008 2015 
Total (nr. loc) 5337 4347 3252 3197 3118 2853 

Sursă: Strategia de dezvoltare durabilă a comunei HOCENI 2014-2020 / Institutul Naţional de Statistică 
1998-2015 
 

Astfel, conform tabelului anterior, observăm că cea mai ridicată valoare a 
populaţiei s-a înregistrat în anul 1966, de 5337 locuitori. În toata perioada 1966-2015, 
populaţia comunei se înscrie pe un trend puternic descendet, de la o valoare de 5337 
locuitori în anul 1966, până la un total de 2853 persoane la nivelul anului 2015. 
 

 

5337 

4374 

3252 

3028 

3197 

3267 

3236 

3199 

3154 

3118 

3079 

3054 

2996 

2955 

2929 

2881 

2853 

1966

1990

2002

2005

2007

2009

2011

2013

2015

1966 1977 1990 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nr. Loc. 5337 4374 3252 3028 3197 3267 3236 3199 3154 3118 3079 3054 2996 2955 2929 2881 2853
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Perioada marcată de cel mai mare declin al populaţiei totale este 1977-1990, în care 
populaţia s-a redus într-un ritm mediu de 1,97% pe an (sau, în cifre absolute, cu 1122 
persoane în doar 13 ani). În intervalul următor, deşi tendinţa a fost tot de scădere, ritmul a 
fost mult diminuat, astfel încât comuna Hoceni a pierdut doar 399 persoane în 25 ani. 
Evoluţiile înregistrate în celelalte subperioade sunt prezentate în materialele grafice de 
mai jos, care arată tendinţa permanentă de scădere a populaţiei într-un ritm alarmant. 
 În perioada de după 1990, reducerea continuă a efectivului total de populație 
stabilă se datorează mai ales migraţiei internaţionale (dar şi interne, către centrele urbane 
mai performante) pentru muncă, mişcare ce antrenează în principal grupele de vârstă 
tinere şi adulte, contribuind astfel pe termen lung şi la scăderea natalităţii, astfel încât, în 
timp, efectele deficitului natural şi al celui migrator vor fi conjugate. 
 Acest tip de evoluție nu este izolat, manifestându-se şi la nivelele teritoriale 
superioare: judeţean, regional şi naţional, deşi nu la acest nivel. 
 

Perioada 
Valori absolute % 

Creştere totală Creştere medie anuală Creştere totală Creştere medie anuală 
1966-1977 -963 -87,54 -18,04 -1.64 
1977-1990 -1122 -86,30 -25,65 -1,97 
1990-2000 -224 -22,40 -6,88 -0,68 
2000-2004 239 59,75 7,89 1,97 
2004-2015 -414 -37,63 -12,67 -1,15 
1966-2004 -2070 -54,47 -38,78 -1,02 
1990-2015 -399 -15,96 -12,27 -0,49 
1966-2015 -2484 -50,69 -45,54 -0,94 
Sursă: Date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 
În intervalul 1966 – 2002, populaţia comunei a fost distribuită pe sate în modul următor:  
 
DENUMIREA LOCALITĂŢII SENSUL EVOLUŢIEI 

1966 1977 2002  
HOCENI 865 717 590 Descreştere puternică 
BARBOŞI 952 915 806 Descreştere 
DELENI 1090 872 566 Descreştere foarte puternică 
OŢELENI 1265 1000 638 Descreştere foarte puternică 
ŞIŞCANI 767 591 398 Descreştere foarte puternică 
TOMȘA 257 216 167 Descreştere puternică 
REDIU 141 63 32 Aproape depopulat 
TOTAL COMUNĂ 5337 4374 3197 Descreştere puternică 
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2.5.1.2. Densitatea populaţiei 
Densitatea populaţiei la nivelul anului 2015 este de circa 30,41 loc/km2, cu mult sub 

valoarea densităţii medii la nivelul judeţului de 85,78 loc/km2. Lipsa unei infrastructuri 
adecvate, prezenţa proceselor geomorfologice actuale, cât şi lipsa echipărilor edilitare 
determină o slabă atractivitate în zonă. Precizăm că această valoare a densităţii este una 
redusă (şi aflată în scădere comparativ cu secolul anterior, ca efect al reducerii continue a 
populaţiei totale), ce indică faptul că nu există o presiune umană asupra fondului funciar 
în această comună, precum şi asupra factorilor de mediu, mai ales având în vedere faptul 
că habitatul uman nu este dispersat în teritoriu. 
 Compactitatea locuirii este confirmată şi de densitatea populaţiei în intravilan, 
specifică tipului de locuire rurală din zonă, caracterizată printr-un grad mare de 
concentrare a habitatului, atingând o valoare de de 629,17 loc./ km2. 
  
 2.5.2. Structura populaţiei 
 
 2.5.2.1. Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe 
 Informaţiile privind structură pe grupe de vârstă şi sexe au fost preluate din datele 
de la Institutul Naţional de Statistică 1998-2015. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la 1 ianuarie 2015 se prezintă în felul 
următor: 

 

Grupe de vârstă 
Total 

(nr. pers.) 
Masculin 
(nr. pers.) 

Feminin 
(nr. pers.) 

Toate grupele 2853 1440 1413 
0-4 ani 156 77 79 
5-9 ani 203 91 112 
10-14 ani 175 85 90 
15-19 ani 173 88 85 
20-24 ani 181 103 78 
25-29 ani 159 77 82 
30-34 ani 167 95 72 
35-39 ani 198 118 80 
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40-44 ani 206 110 73 
45-49 ani 183 38 25 
50-54 ani 103 64 39 
55-59 ani 127 63 93 
60-64 ani 171 78 77 
65-69 ani 138 53 85 
70-74 ani 143 58 85 
75-79 ani 151 63 88 
80-84 ani 141 66 75 
85 ani şi peste 78 28 50 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Pe grupe mari de vârstă, populaţia comunei Hoceni este structurată astfel: 
 

Grupe de vârstă 
Total Masculin Feminin 

nr. pers. % din total nr. pers. nr. pers. 
Toate grupele 2853 100 1430 1423 
Tineri (0-14 ani) 534 18.72 253 281 
Adulţi (15-64 ani) 1668 58.46 919 749 
Vârstnici (peste 65 ani) 651 22.82 258 393 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 
 Grupa populaţiei adulte (15-59 ani) este dominantă în cadrul populaţiei comunei, 
având o pondere de 58.46% din total, dar nu este vorba de o dominare netă prin 
comparaţie cu ponderea vârstnicilor, care atinge nu mai puţin de 22.82% din total. 
Populația tânără (18,72% din total) denotă existenţa unei rezerve demografice ce 
contribuie la menţinerea potenţialului endogen al populaţiei. Problematică rămâne, însă, 
proporţia persoanelor vârstnice şi a populaţiei adulte din eşalonul superior, care în decurs 
de câţiva ani va intra în rândul vârstnicilor, şi care nu sunt în acest moment 
contrabalansate de un eşalon la fel de numeros de tineri. 
 Un aspect care prezintă interes pentru politicile sociale şi de planificare teritorială îl 
reprezintă raportul de dependenţă a populaţiei vârstnice faţă de populaţia aptă de muncă, 
de cca. 390 de vârstnici la 1000 de adulţi în comuna Hoceni. La acesta se adaugă raportul 
de dependenţă a populaţiei tinere, de cca. 320 la mie, rezultând o sarcină socială ridicată 
asupra populaţiei apte de muncă (un raport global de dependenţă de 710 la mie), care 
trebuie să susţină o populaţie inactivă numeroasă. 
 Indicele de îmbătrânire a populaţiei este supraunitar: 1,22 - caracteristică pentru 
efectivul populaţiei fiind o structură matură cu tendinţe accentuate de îmbătrânire. 
Populaţia vârstnică pune importante probleme legate de asistenţa socială, sănătate, etc., 
fiiind preponderent feminină (60.36%) şi subzistă de regulă pe baza veniturilor din pensii 
şi a muncilor agricole în gospodărie etc. 
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 Structura actuală pe sexe a populaţiei este redată mai jos și arată o uşoară tendinţă 
de masculinizare a populaţiei la nivelul efectivului total. Populaţia feminină este mai 
numeroasă odată cu înaintarea în vârstă a populației (60.63% din populația de peste 65 de 
ani a comunei Hoceni fiind reprezentată de femei). 
 

Anul Populaţia totală 
Masculin Feminin 

Nr. % Nr. % 
2015 2853 1430 50.12 1423 49.88 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 
 2.5.3. Dinamica populaţiei 
 

2.5.3.1. Bilanţul natural 
Dinamica naturală, cuantificată prin bilanţul sau soldul natural al populaţiei 

include modificările survenite în numărul şi structura populaţiei ca urmare a naşterilor şi 
deceselor 
 Natalitatea reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de 1 an. În 
practica studiilor demografice se utilizează rata natalităţii generale, adică numărul 
naşterilor raportat la efectivul total al populaţiei unui teritoriu, calculat la o mie de 
locuitori. 
 În mod analog, mortalitatea se calculează ca numărul de decese înregistrate pe o 
perioadă de 1 an raportat la numărul mediu al populaţiei, calculată în promile (‰). 
 Diferența acestora constituie bilanţul natural, care exprimă sintetic sporul (sau, 
dimpotrivă, deficitul) de populaţie ca urmare a dinamicii naturale a populaţiei. 
 
 
 Natalitatea  

Natalitatea 
Anul 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr naşteri 28 53 34 41 31 35 37 34 34 32 
Populaţia totală 3267 3236 3199 3154 3118 3079 3054 2996 2955 2929 
Rata natalităţii (‰) 8.57 16.37 10.63 13 9.94 11.37 12.11 11.35 11.50 10.92 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
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 Mortalitatea 

Acest indicator demografic, are un impact relevant asupra gradului de dezvoltare 
economică, cât şi a modului în care sistemul sanitar al localităţii îşi face simţită prezenţa. 
Analizând tabelul de mai jos, afirmăm că rata mortalităţii deţine o valoare relativ ridicată, 
peste media judeţului Vaslui (16,0‰ în 2008), aceasta atingând o valoare de 19,4  ‰. 
 

Mortalitatea 
Anul 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr decese 65 68 65 60 59 53 82 55 47 64 
Populaţia totală 3267 3236 3199 3154 3118 3079 3054 2996 2955 2929 
Rata mortalităţii (‰) 19.90 21.01 20.32 19.02 18.92 17.21 26.85 18.35 15.9 21.85 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 

 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 
 

Decedaţi sub 1 an (număr persoane) 
2003 2004 2005 2006 2010 

1 2 2 1 1 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 

 
Principalele cauze ale acestor evoluţii se regăsesc în toate spațiile rurale 

moldovenești, la cote diferite, şi rezidă, în cazul natalităţii, în scăderea proporţiei 
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populaţiei fertile şi preluării progresive de către populaţie a unui comportament 
demografic denatalist, iar în cazul mortalităţii, în accentuarea fenomenului de îmbătrânire 
a populaţiei. 

Bilanţul natural (Sporul natural) al populaţiei rezultă prin compunerea ratei pozitive 
a natalităţii cu rata negativă a mortalităţii, determinând dinamica naturală a populaţiei.  

Bilanţul natural 
Anul 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rata natalităţii (‰) 8.57 16.37 10.63 13 9.94 11.37 12.11 11.35 11.50 10.92 

Rata mortalităţii (‰) 19.90 21.01 20.32 19.02 18.92 17.21 26.85 18.35 15.9 21.85 
Rata bilanţului natural (‰) -11.33 -4.64 -9.69 -6.02 -8.98 -5.84 -14.74 -7 -4.4 -10.93 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Analizând tabelul anterior, observăm că bilanţul natural pe perioada analizată a 
fost negativ, pe fondul unei rate a mortalităţii ridicată şi a natalităţii scăzute. În ceea ce 
priveşte rata bilanţului natural, aceasta a fost de asemenea negativă, diferenţa dintre cele 
două valori fiind destul de importantă. 

 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

2.5.3.2. Bilanţul migratoriu 
 
Bilanţul migrator, definit uneori parţial eronat şi ca sporul migrator, se prezintă ca 

o diferenţă între numărul de imigranţi (intrări) şi emigranţi (ieşiri) de pe cuprinsul 
teritoriului administrativ. Migraţia compusă din cele două elemente emigraţia şi respectiv 
imigraţia, intensitatea acestora se măsoară prin intermediul a doi indicatori- rata 
emigraţiei şi rata imigraţiei. Prin combinarea celor două rate rezultă soldul migratoriu, 
indicator al atractivităţii zonei pentru migranţi.  

Emigrările constituie componenta „centrifugă” a mişcărilor migratorii, finalizate 
prin stabiliri ale domiciliului sau reşedinţei în alte localităţi. Calculul ratei emigraţiei ia în 
considerare doar schimbările de domiciliu, care contribuie la modificarea populaţiei 
stabile, excluzând schimbările de reşedinţă (cu un caracter declarat temporar), dar mai 
ales deplasările pentru muncă în străinătate, pentru care fie nu există o evidenţă, fie 
numărul acestora este subevaluat, datorită nedeclarării persoanelor plecate. După durată 
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pe care se manifestă, migraţia poate fi definitivă, cu caracter temporar şi de tip 
pendulatoriu (navetismul). Toate aceste categorii de mobilitate au o influenţă asupra 
teritoriului delimitat de comuna Hoceni.  
 În mod similar, imigrările includ mişcările de migraţie orientate invers, către 
teritoriul comunei Hoceni.  Bilanţul (soldul) migrator reprezintă diferenţa dintre imigraţie şi 
emigraţie. Nu deţinem date statistice care să confirme această ipoteză, însă considerăm că 
valorile bilanţului migrator în această comună este negativ, deficitul migratoriu 
constituind o problemă demografică semnificativă cu care se confruntă această arie rurală. 

Analizând tabelul şi graficul de mai jos, observăm următoarele:  
Rata emigraţiei s-a situat între valorile de 10.25 ‰, la nivelul anului 2004 şi 8.07 ‰ 

la finele anului 2005. Comparativ, imigrările, ce reprezintă suma stabilirilor de domiciliu 
în localităţile comunei Hoceni au valori pe anii 2004 şi 2005 de 23.74 ‰, respectiv 20.46 ‰. 

  
Anul 2000 2002 2006 2007 2008 

Soldul migrator  (nr. persoane) 11 14 -14 -20 -14 
Sursă: Planul de Dezvoltare Locală al parteneriatului de pe teritoriul Moldo-Prut, judeţul Vaslui (versiunea 
detaliată) / Obs: datele cuprind doar migraţia internă prin schimbarea domiciliului  
 
 2.5.4. Resursele de muncă 
 
 Resursele de muncă reprezintă totalitatea persoanelor cu vârstă de muncă, precum 
şi populaţia peste limita vârstei de muncă, dar care este ocupată efectiv, care posedă 
ansamblul caracteristicilor fizice şi intelectuale pentru a desfăşura o activitate utilă în una 
din activităţile economiei naţionale. 
 Populaţia activă economic include toate persoanele de 15 ani şi peste, apte de 
muncă, care, într-o perioadă de referinţă dată, furnizează forţa de muncă disponibilă 
(utilizată sau neutilizată) pentru producerea de bunuri şi servicii. Populaţia activă cuprinde 
populaţia ocupată şi şomerii (activi neocupaţi). 
 În comuna Hoceni, la nivelul anului 2015, populaţia activă reprezintă 58,46% din 
efectivul total de populaţie (1668 persoane). Această structură acoperă, însă, o situaţie mai 
complexă (şi, în esenţă, deficitară) a ocupării populaţiei în economia naţională, care va fi 
detaliată în secţiunea dedicată structurii pe activităţi a populaţiei ocupate. 
 

Populaţia activă 

Populaţia stabilă (nr.) 
Din care: 

Ponderea populaţiei active (%) 
Populaţia activă (nr.) 

2853 1668 58,46 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015, date prelucrate 
 
 Populaţia inactivă din punct de vedere economic include categoriile de populaţie 
care nu contribuie direct la producerea de bunuri sau servicii în economia naţională, 
respectiv pensionarii, elevii şi studenţii, casnicele, persoanele aflate în întreţinerea statului 
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sau a altor persoane sau cei care se întreţin din alte venituri decât cele obţinute prin 
prestarea unei munci.  
  

Populaţia ocupată 
Populaţia ocupată include toate persoanele care desfăşoară o activitate economică 

sau socială producătoare de bunuri sau servicii, în una din ramurile economiei naţionale, 
activitate aducătoare de venit sub formă de salarii, plata în natură sau alte beneficii.  

 
 
Populaţia ocupată include: 

•   salariaţii, respectiv persoane ce desfăşoară o activitate pe baza unui contract de 
muncă, într-o unitate economică sau socială, inclusiv elevii şi studenţii încadraţi şi 
pensionarii reîncadraţi în muncă pe baza unui contract de lucru, 
•   patronii, persoane care utilizează forţa de muncă fiind conducători de unităţi 
private, 
•   lucrători pe cont propriu, respectiv acele persoane care îşi desfăşoară activitatea în 
propria unitate, fără însă a avea personal salariat, 
•   lucrători familiali neremuneraţi, respectiv persoane care desfăşoară o activitate 
neremunerată în propria gospodărie fără însă a fi remuneraţi, 
•   membrii asociaţiilor agricole. 
 

Numărul de salariaţi este relativ scăzut, însă în acest caz sunt amintiţi doar 
persoanele ce lucrează legal. Este bine ştiut faptul că o parte din populaţia comunei nu 
este înregistrată  în documente, acestea prestând diverse servicii în ramuri ale economiei, 
cu predilecţie în agricultură.  

 

Numărul mediu al salariaţilor pe 
ani 

Ani 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UM: Număr persoane 
69 73 80 99 107 102 98 99 110 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Conform datelor incomplete avute spre interpretare, observăm că numărul de 
salariaţi a crescut de la o valoare de 69 persoane încadrate în câmpul muncii la nivelul 
anului 2005, la 110 indivizi la finele anului 2013.  

 
Structura forţei de muncă la nivelul anului 2014: 
 

Total salariaţi 195 
Număr mediu de salariaţi în agricultura 27 
Număr mediu de salariaţi în industrie 5 
Număr mediu de salariaţi în industria prelucrătoare 5 
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Număr mediu de salariaţi în construcţii 11 
Număr mediu de salariaţi în comerţ 51 
Număr mediu de salariaţi în transport, depozitare, poştă, comunicaţii 6 
Număr mediu de salariaţi în activităţi financiare, bancare, asigurări 3 
Număr mediu de salariaţi în administraţia publică 25 
Număr mediu de salariaţi în învăţământ 35 
Număr mediu de salariaţi în sănătate şi asistenţă socială 27 
Sursă: Strategia de dezvoltare rurală a comunei Hoceni 2014-2020 

 
Analizând graficele de mai sus, observăm distribuirea forţei de muncă pe domenii 

ale economiei. 
 Activitatea de comerţ deţine cea mai mare pondere din numărul de salariaţi, de 
26,15% în anul 2014. Cea mai mică pondere din numărul de salariaţi o deţine categoria de 
activităţi financiare, bancare, asigurări, înregistrând 1,53% din numărul de salariaţi. 
 

Şomajul 
Numărul de şomeri înregistraţi, pe ani 

Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 
127 148 126 

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

Anul 2008 
Populaţia stabilă (nr.) Populaţia activă (nr.) Şomeri înregistraţi (nr.) 

3118 1750 126 
 

Navetismul 
 Restructurarea şi restrângerea de după anul 1990 a activităţii industriale din 
municipiul Huşi a determinat un recul al navetismului şi asupra comunei Hoceni. 
Navetismul s-a redus considerabil, fiind influenţat slab doar de către personalul din 
învăţământ.  
 Cu toate că nu deţinem date statistice, putem afirma că există un flux de navetişti 
ce se deplasează către municipiul Huşi. In ceea ce priveste migraţia sezonieră nu se pot 
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face estimari precise, deoarece populaţia implicată în cadrul acestei mişcări nu este 
încadrată din punct de vedere legal în muncă, datele fiind neconcludente.  

 
Migraţia externă a forţei de muncă 
Conform datelor din Strategia de dezvoltare rurală a comunei Hoceni 2014-2020, se 

înregistrează un număr mare de pesoane plecate la muncă în ultimii 3 ani: aproximativ 
255. Ţările în care sunt plecate majoritatea persoanelor sunt: Italia, Spania, Germania, 
Austria. Activităţile care se practică în străinătate sunt, cu predilecţie: construcţii, 
agricultură, zootehnie. 
  
 2.5.4.1. Aprecieri asupra pieţei muncii 
 Piaţa muncii este reprezentată prin cele două componente: oferta de forţă de muncă 
(reprezentată de populaţia în vârstă de muncă), respectiv cererea de forţă de muncă, sau 
unităţile economice angajatoare. 
 Sectoarele de activitate secundare (industrie şi construcţii) şi terţiar sunt insuficient 
dezvoltate, activitatea industrială fiind practic inexistentă, iar serviciile prestate se 
limitează la cele de bază (comerţ, transporturi, servicii publice, finanţe, etc.), cu o 
capacitate redusă de absorbţie a forţei de muncă şi fără posibilitate de creştere. 
 Economia comunei este tipic agrară, fapt care se reflectă puternic în structura socio-
profesională a populației. 
 Unul dintre indicatorii cei mai relevanţă ai pieţei muncii, şomajul, relevă un 
dezechilibru între cererea şi oferta de forţă de muncă.  
 În concluzie, putem aprecia că resursele umane din comuna Hoceni sunt utilizate 
insuficient şi ineficient, fapt care determină o presiune majoră exercitată de populaţia 
inactivă şi cea neocupată (şomerii) asupra persoanelor efectiv ocupate şi care obţin 
venituri, conducând în final la dificultăţi de ordin social sau la migraţia temporară pentru 
muncă (adeseori permanentizată) care conduce la reducerea continuă a populaţiei 
comunei. 
 În ceea ce priveşte piaţa muncii, aceasta ar putea fi revigorată prin investiţii, 
incluzând finanţările din fonduri structurale, care au ca domenii prioritare de finanţare şi 
dezvoltarea integrată a zonelor rurale şi instruirea forţei de muncă locale. 
  

2.5.4.2. Disfuncţionalităţi 
 Populaţia reprezintă elementul organizator al spaţiului, astfel încât starea sa 
actuală şi dinamica socio-demografică trebuie să constituie elemente fundamentale în 
coordonarea măsurilor urbanistice preconizate în cadrul acestui plan. 
 Analiza preliminară a populaţiei scoate în evidenţă unele disfuncţionalităţi care se 
manifestă sub aspect demografic, social, profesional şi economic. Elementele esenţiale care 
au reieşit din analiză şi care vor constitui direcţii prioritare de intervenţie cuprind: 

� Tendinţa de reducere a progresivă a efectivului populaţiei pe parcursul 
ultimilor 45 de ani (cu cca. 46.54 % între 1966-2015); 
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� Tendinţa deja instalată de îmbătrânire a structurilor demografice care va 
continua în perioada următoare datorită reducerii natalităţii şi intrării în grupa 
vârstnicilor în următorii 10 ani a unui important contingent de persoane adulte; 

� Bilanţul natural negativ; 
� Bilanţul migratoriu negativ; 
� Emigraţia internaţională „ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei formelor 

legale de muncă şi reşedinţă; 
� Ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active, care se reflectă în 

ponderea scăzută a veniturilor stabile; 
� Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională. 

 

 
2.6. CIRCULAŢIA 

 
2.6.1. Căi de circulaţie rutieră 

 
Reţeaua de drumuri judeţene leagă centrele principale la nivel de judeţ, având rolul 

de a colecta şi dirija către drumurile naţionale traficul rutier local ce se desfăşoară pe 
drumurile comunale. 

Reţeaua stradală ce străbate satele componente ale comunei Hoceni este distribuită 
în mod judicios în funcţie de necesarul de comunicaţie din interiorul satului. 

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. Drumul are 2 benzi de circulaţie, cu 
platforma drumului de 8 m (parte carosabilă 6 m, acostamente 2x1m). Construcţiile anexe 
(şanţuri/rigole sunt betonate), timpanele podeţelor sunt refăcute, iar drumurile săteşti cu 
care se intersectează sunt amenajate pe o lungime de cca. 15 m, pentru a evita înnoroirea. 
  

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 asflatică; se află în stare foarte bună; necesită lucrări de întreținere curentă; 
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DC 49A   - are km 0+000 în DC 166 și face legătura dintre localitatea Oțeleni și 
celelalte localități. Drumuk 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 împietruire 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. 

În zona de intravilan existent distanţa între împrejmuirile/construcţiile existente 
situate de o parte şi de alta a DJ 244B, este de minimum 24 m, respectând prevederile O.G. 
nr. 43/1997.       
 În funcţie de profilul transversal al drumului, zona de siguranţă a drumului 
corespunde prevederilor O.G. nr. 43/1997 atât în afara localităţilor cât şi în localităţi, zona 
de siguranţă a drumului fiind conform O.G. nr. 43/1997, în funcţie de profilul transversal 
al drumului astfel: 

• pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal la nivel: după trotuar 
sau la 1,5 m de la marginea exterioară a şanţului,  

• pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal în rambleu, la 2,00 m de 
la piciorul taluzului; 

• pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal în debleu, limita zonei 
de siguranţă este la 3,00 m de la muchia superioară a taluzului pentru înălţimi ale 
taluzului de până la 5,00 m inclusiv şi de 5,00 m de la muchia superioară a 
taluzului pentru înălţimi ale taluzului mai mari de 5,00 m. 

• Între limita zonei de siguranţă a drumului județean şi limita împrejmuirilor este 
rezervat un spaţiu pentru amplasarea utilităţilor publice, precum şi pentru 
amenajarea de trotuare / piste pentru biciclişti. 

 
Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea 

localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului și gardurile sau construcţiile situate de o 
parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de 
minimum 20m pentru drumurile comunale.  
 

2.6.2. Căi ferate 
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Comuna Hoceni nu este tranzitată de calea ferată. 
 
 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. 
BILANȚ TERITORIAL 

 
 2.7.1. Intravilan existent 
 
 Intravilanul existent are o suprafață 711,60 ha (conform OCPI Vaslui), distribuit pe 
localități componente după cum urmează: 
 
Localitate Suprafața (ha) % din total intravilan 
Hoceni 163,61 22,99 
Oțeleni 150,72 21,18 
Deleni 130,11 18,28 
Şişcani 119,31 16,77 
Barboși 100,08 14,06 
Tomșa 38,96 5,475 
Rediu 8,81 1.24 
Total comună HOCENI 711,60 100 
 
 2.7.2. Caracteristici ale zonelor funcționale 
 

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.  

Zona căilor de transport rutiere reprezintă 7.97% din teritoriul intravilan şi este 
formată din drumuri judeţene, comunale şi săteşti care traversează intravilanul localităţii. 
Teritoriul comunei Hoceni este străbătut de următoarele drumuri: DJ 244B şi DC 37, DC 
166 și DC 49A. 

Starea drumurilor este bună pe tronsoanele unde este îmbrăcămintea permanentă 
sau pietruire și nesatisfăcătoare pe tronsoanele pe care lipseşte îmbrăcămintea 
permanentă, pietruirea şi amenajările pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului. 
Pe timp nefavorabil, datorită lipsei amenajărilor şi echipării necorespunzătoare, pe 
tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, drumurile sunt greu practicabile.  

 
 A. Zona cu funcțiuni complexe de interes public 
 - suprafaţa actuală: 7,44 ha (1.04% din intravilan) 
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Funcţiunile existente în cadrul zonei de instituții publice și servicii sunt cele 
specifice: obiective social-culturale (primărie, şcoli, dispensar, sediu poliţie, alte servicii, 
etc.) şi locuire. Această zonă reprezintă 1.04% din spațiul intravilan la nivelul întregii 
comune, situație normală pentru satele colinare, cum sunt și localitățile componente ale 
comunei Hoceni, în care zonele de locuințe și terenurile agricole sunt preponderente. 
  

Principalele instituții și obiective ale comunei Hoceni sunt concentrate cu precădere în 
zonele centrale ale localităților, fiind reprezentate prin: 

a) Localitatea Hoceni 

1. Primăria şi Consiliul Local Hoceni 
2. Poliţia 
3. Oficiul poştal / Ghişeu CEC 
4. Centru administrativ comunitar 
5. Şcoala generală cu clasele I-IVV 
6. Grădiniţa 
7. Biblioteca comunală 
8. Cabinet medical CMI dr. Iacob Mariana 
9. Farmacie 
10. Cămin Cultural 
11. Teatru de vară 
12. Biserica de lemn „Sf. Gheorghe şi Intrarea Maicii Domnului în Biserică” 
13. Cimitir 
14. Rezervor alimentare cu apa 
15. Puţuri alimentare cu apa 
16. Parc 
17. Sală de sport şcolară 
18. Teren de sport 
19. Baza de recepţie SC COMCEREAL SRL 
20. Monument Istoric 
21. Monument Istoric 
22. Magazie, remiză PSI 

b) Localitatea Oțeleni 

1. Şcoala primară cu clasele I-IV 
2. Cămin cultural 
3. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
4. Cimitir 
5. Rezervor alimentare cu apa 
6. Teren de sport şcolar 
7. Parc 

c) Localitatea Deleni 

1. Şcoala primară cu clasele I-IV 
2. Grădiniţa 
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3. Casa de naşteri 
4. Biserica “Sf. Nicolae” 
5. Cimitir 
6. Rezervor alimentare cu apa 
7. Teren de sport 
8. Monument Istoric 

d) Localitatea Şişcani 

1. Şcoala 
2. Şcoala primară “Mihai Ciofu” Şişcani 
3. Parc 
4. Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”  
5. Cimitir 

e) Localitatea Barboși 

1. Şcoala primară cu clasele I-IV 
2. Şcoală cu clasele V-VIII 
3. Grădiniţa 
4. Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 
5. Cimitir 
6. Puţ forat alimentare cu apa 
7. Monument istoric 

f) Localitatea Tomșa 

1. Şcoala primară I-IV Tomșa 
2. Biserica “Sf. Nicolae” 
3. Cimitir 
4. Canton silvic 

g) Localitatea Rediu 

1. Cimitir 
 

Informații suplimentare privind principalele instituții și servicii din cadrul acestei 
zone sunt detaliate în cap. 2.4. Dezvoltarea activităților (unități de învățământ și sănătate, 
unități economice, unități de cult, etc.).  

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

- Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” (datată 1820), amplasată pe raza satului Hoceni; 
- Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (datată 1760), amplasată pe raza satului 

Şişcani; 
În cazul acestora se respectată prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

• Obiective turistice, case memoriale, muzee, alte puncte de atracţie: 
- Monument al naturii "Teiul lui Palade" cu o vechime de 400 de ani; 
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- 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 

B. Zona de locuințe și funcțiuni complementare 
- suprafaţa actuală: 620,56 ha (87,21% din intravilan) 

 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 şi funcţiuni complementare ocupă 87,21% (620,56 ha) din 
intravilanul actual, fiind constituită din terenuri ocupate cu curți-construcții, construcțiile 
având regim mic de înălțime, respectiv 1-2 niveluri (P+1-2E). Această zonă include şi 
unele terenuri cu utilizare agricolă aferente gospodăriilor din intravilan. 
 La nivelul anului 2013, fondul de locuinţe existent este de 1403 de locuințe în case 
individuale cu anexe aferente. Suprafața locuibilă la nivelul anului 2013 era de aprox. 
48734 m2. Nu există regularităţi în ceea ce priveşte evoluţia construcţiei de locuinţe, 
situație cauzată în principal de faptul că sursa de finanţare este exclusiv privată. 
Construcţiile realizate pe teritoriul comunei sunt autorizate. 
 Parametrii locuirii sunt prezentaţi sintetic în tabelele de mai jos: 
 

Locuinţe existente la sfârşitul anului pe forme de proprietate 

Forme de proprietate 
Anul 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UM: Număr 

Total 1613 1613 1613 1612 1612 1611 1408 1408 1408 
Proprietate publică 7 9 9 9 9 9 5 5 5 
Proprietate privată 1606 1604 1604 1603 1603 1602 1403 1403 1403 

 
 

Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului pe forme de proprietate 

Forme de proprietate 
Anul 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UM: metri pătraţi arie desfăşurată 

Total 45769 45769 45769 45736 45736 45766 49006 49030 49030 
Proprietate publică 347 395 395 395 395 395 296 296 296 
Proprietate privată 45422 45374 45374 45341 45341 45371 48710 48734 48734 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 

Caracteristici: 
� fondul construit este format în cea mai mare parte din case dezvoltate pe parter, 

iar construcţiile din zona centrală şi cele mai recente sunt de tip P+1; 
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� schema funcţională este cea tradiţională pentru aceste locuri: un hol cu două 
până la cinci încăperi, cu bucătăria în interior sau separat într-o anexă, cu 
învelitori din țiglă, tablă sau șindrilă (în unele cazuri şi azbest); 

� gama materialelor este diversificată, de la paiantă și chirpici, până la materiale 
mai durabile, respectiv cărămidă autohtonă și bolţari BCA; 

� din punct de vedere al dotărilor tehnico-edilitare, se poate menţiona că gradul 
de dotare este slab; 

� starea clădirilor de locuit este în proporție de 70% bună, situându-se la nivel 
mediu al judeţului. 

 Regimul de înălțime este în prezent parter și P+1E, iar locuințele mai vechi au 
caracter rural, în timp ce construcțiile noi tind să aibă un caracter semiurban, fiind mai 
bine utilate. 
 Realizarea noilor construcţii se va face avându-se în vedere folosirea zidăriei de 
cărămidă, a betonului şi a lemnului la alcătuirea structurilor de rezistenţă, cu respectarea 
normelor şi normativelor în vigoare privind atât calculul de rezistenţă şi stabilitate, cât şi 
modul de alcătuire a elementelor. 
 
 Disfuncţionalităţi: 

� Calitatea necorespunzătoare a unor construcţii cu structuri de deteriorare și 
statut incert în privinţa asigurării stabilităţii şi siguranţei în exploatare; 

� Unele locuinţe sunt realizate din materiale nedurabile, neavând la bază un 
proiect şi asistenţă minimă în realizarea lor; 

� Dezvoltarea foarte redusă a echipării edilitare care deserveşte zona de locuinţe; 
� Amplasarea unor locuințe în zone cu probabilitate de producere a unor 

fenomene de risc - alunecări de teren și eroziune; 
� O mare parte a locuitorilor se alimentează cu apă din fântâni a cărei grad de 

potabilitate nu este controlat; 
� Lipsa sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale; 
� Lipsa sistemului centralizat de canalizare la nivelul întregii comunități; 
� Încălzirea se face exclusiv cu sobe cu combustibili solizi. 

 
 C. Zona unități industriale și agricole 
 - suprafaţa actuală: 17,26 ha (2,45% din intravilan) 
 
 D. Zona de parcuri, terenuri de sport, zone de agrement 
 - suprafaţa actuală: 2,20 ha (0,31% din intravilan) 
 
 E. Zona gospodărie comunală (cimitir) 
 - suprafaţa actuală: 4,22 ha (0,59% din intravilan) 
 Zona de gospodărie comunală din comună Hoceni cuprinde cimitirele din cele 7 
localităţi componente. În prezent nu mai există amplasamente amenajate pentru 
depozitarea deșeurilor incluse în această zonă funcţională. 
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 F. Zone cu destinații speciale și cu echipare teritorială, din care: 
                               - căi de comunicație: suprafaţa actuală: 51,97 ha (7,30% din intravilan) 
                               - rezervor de apă:      suprafaţa actuală: 0,18 ha (0,02% din intravilan) 
  
 Comuna nu este tranzitată de reţeaua de transport feroviar. 

Zona căilor de transport rutier este formată din drumurile judeţene și comunale și 
trama stradală din localități. Datorită morfologiei reliefului, specifică zonei de deal cu 
declivități ridicate, trama stradală prezintă trasee lungi și neregulate. 

Principala cale de comunicaţie rutieră este: DJ 244 B din DN 24 B (Crețești de Sus): 
Şişcani – Tomșa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Gușiței – Poșta Elan – Tupilați – Găgești – 
Murgeni, care traversează estul comunei pe o distanță de 14 km, pe direcţia N-S. 

Drumuri comunale: 
DC 37 - are km 0+000 în drumul județean DJ 244B, în localitatea Hoceni și face legătura cu 
localitatea Grumezoaia. 
DC 166 - are km 0+000 în drumul județean DJ 244B, în localitatea Hoceni și face legătura 
cu localitatea Deleni, Oțeleni, Barboși și Rediu. 
DC 49A - are km 0+000 în DC 166 și face legătura dintre localitatea Oțeleni și celelalte 
localități. 
  
 G. Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 
    - suprafaţa actuală: 5,82 ha (0,82% din intravilan) 
 - canton silvic: - suprafaţa actuală: 1,96 ha (0,26% din intravilan) 
 
 2.7.3. Bilanţ teritorial 
 
 Bilanțul zonelor funcționale în intravilanul existent este: 
 
BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA HOCENI 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 2,96 1,81 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 139,95 85,54 
III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale 2,00 1,22 
                               - unități agricole 4,90 2,99 
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT 0,70 0,43 
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,73 0,45 
VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:     
                               - căi de comunicație 10,92 6,67 
                               - rezervor de apă 0,18 0,11 
VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 1,28 0,78 
TOTAL teritoriu intravilan existent         163,61 100,00 
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BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA OȚELENI 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 1,12 0,74 

II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 137,86 91,47 

III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale     
                               - unități agricole     

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT 0,50 0,33 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,57 0,38 
VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:     
                               - căi de comunicație 10,48 6,95 
      
VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,19 0,13 
TOTAL teritoriu intravilan existent         150,72 100,00 
 

 

BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA DELENI 
Zone funcţionale ha % 

I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 1,35 1,04 

II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 111,67 85,83 

III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale 0,70 0,54 
                               - unități agricole 5,35 4,11 
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT - - 
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,75 0,58 
VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ, din care:     
                               - căi de comunicație 9,40 7,22 
   
VII - ALTE ZONE 0,89 0,68 
TOTAL teritoriu intravilan existent         130,11 100,00 
 

 

BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA ŞIŞCANI 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 0,69 0,58 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 105,51 88,43 
III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale     
                               - unități agricole     
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT 0,50 0,42 
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,67 0,56 

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

                               - căi de comunicație 8,25 6,91 
      
VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 2,03 1,70 
                               - canton silvic 1,66 1,39 
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TOTAL teritoriu intravilan existent         119,31 100,00 
 
 

  

BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA BARBOȘI 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 1,15 1,15 

II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 85,29 85,22 

III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale   

                               - unități agricole 3,74 3,74 
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT 0,50 0,50 
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,42 0,42 

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

                               - căi de comunicație 8,27 8,26 
VII - ALTE ZONE 0,71 0,71 
TOTAL teritoriu intravilan existent         100,08 100,00 
 
BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA TOMȘA 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 0,17 0,44 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 32,33 82,98 
III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale     
                               - unități agricole 0,57 1,46 
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT     
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,53 1,36 
VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:     
                               - căi de comunicație 4,34 11,14 
      
VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,72 1,85 
                               - canton silvic 0,30 0,77 
TOTAL teritoriu intravilan existent         38,96 100,00 
 
BILANŢ TERITORIAL LOCALITATEA REDIU 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC   
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 7,95 90,24 
III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale     
                               - unități agricole   
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT     
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,55 6,24 
VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:    
                               - căi de comunicație 0,31 3,52 
VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.)   
TOTAL teritoriu intravilan existent         8,81 100,00 
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BILANŢ TERITORIAL TOTAL COMUNA HOCENI 
Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 7,44 1,04 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 620,56 87,21 
III - ZONA unități industriale ȘI AGRICOLE     
                               - unități industriale 2,70 0,40 
                               - unități agricole 14,56 2,05 
IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE AGREMENT 2,20 0,31 
V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 4,22 0,59 
VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:    
                               - căi de comunicație 51,97 7,30 
                               - rezervor de apă 0,18 0,02 
VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 5,82 0,82 
                               - canton silvic 1,96 0,26 
TOTAL teritoriu intravilan existent 711,60 100,00 

 
  

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 
 Conform “Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă”, riscurile naturale se 
referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite 
variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase (ploi şi 
ninsori abundente), variaţii de temperatură (îngheţ, secetă, caniculă), furtuni şi fenomene 
distructive de origine geologică și geomorfologică, respectiv cutremure, alunecări şi 
prăbuşiri de teren. 
 În afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le degradează, 
terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi 
importante pagube materiale, în unele cazuri survenind și pierderi de vieţi omeneşti. În 
general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp 
relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă. 
 Analiza riscurilor impune cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de 
producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe 
tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente 
avute la dispoziţie - studii, prognoze, etc. 
 Factorii care generează sursele de risc natural sunt: morfologia reliefului, reţeaua 
hidrografică, climă, gradul de acoperire (vegetaţie), caracteristicile solului şi dispunerea 
straturilor geologice şi, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziţia 
geografică a teritoriului în raport cu sistemul de falii tectonice și de nivelul de activitate a 
scoarței terestre. 
 Riscurile naturale pot fi grupate în: 

� fenomene meteorologice periculoase; 
� incendii de masă; 
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� înzăpeziri; 
� fenomene distructive de origine geologică și geomorfologică. 

 În cazul teritoriului administrativ al comunei Hoceni, putem vorbi în pricipal 
despre manifestarea unor fenomene de risc reprezentate prin deplasări în masă (alunecări 
de teren, şi, secundar, prăbuşiri), eroziune în adâncime (cu formarea de organisme torenţiale 
de dimensiuni deloc neglijabile – ogaşe şi ravene) şi inundaţii pe reţeaua hidrografică 
permanentă sau temporară din perimetrul comunei. 
 Cunoaşterea acestor zone, a categoriilor de risc pe care le implică amplasarea 
obiectivelor social-economice în perimetrele supuse fenomenelor de risc, precum şi 
aplicarea de măsuri adecvate structurale şi non-structurale vor conduce la limitarea 
potențialelor pagubelor şi la protejarea unor viitoare investiţii. 
 

2.8.1. Fenomenele meteorologice periculoase 
 
 Această categorie de riscuri este gestionată de către comitetul local pentru situaţii 
de urgenţă, în conformitate cu „Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale”, care 
se constituie ca anexă la „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor”. 
  

2.8.1.1. Inundaţii 
 Inundațiile constituie rezultatul combinat al unor factori climatici și hidrici, în 
unele cazuri având un aport deosebit și morfologia locală a terenului. Acest fenomen are 
repercusiuni nu numai prin pagubele materiale produse, ci şi prin efectul asupra 
mediului, modificând frecvent albia minoră majoră şi, în ansamblu, topografia zonei 
afectate. 
 Inundaţiile sunt provocate de debite de apă în surplus, ce depăşesc capacitatea de 
transport a albiei minore şi, ca urmare, se revarsă în albia majoră, care constituie zona 
inundabilă, acoperind suprafeţe de teren care de regulă nu sunt afectate de creşteri ale 
nivelurilor medii sau mici. Cel mai adesea, inundaţiile se produc la începutul primăverii, 
după topirea zăpezii, şi vara după ploi torenţiale. În unele cazuri, inundaţiile pot fi 
provocate de scurgerile de pe versanţi, prin concentrarea rapidă a unor debite generate de 
precipitaţii deosebite sau topirea bruscă a zăpezii. 

Inundaţiile reprezintă fenomenul meteorologic periculos şi previzibil din 
momentul în care se anunţă ploi de lungă durată sau ploi cu precipitaţii abundente, ori în 
anotimpul de primăvară când se topesc zăpezile căzute în cantităţi mari. 

Cursurile de apă, respectiv zonele ce sunt susceptibile de fi inundate şi principalele 
obiective ce pot fi afectate sunt următoarele: 

• Pârâul Bujorul – ce traversează localitățile Şişcani, Tomșa și Hoceni, pe o lungime 
de cca. 7 km, cca. 7,3 km din DJ 244B; 

• Pârâul Oţeleni – ce traversează localitatea Oțeleni; 
• Pârâul Barboşi - ce traversează localitatea Barboși. 
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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 hărţii 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. Harta de hazard la inundaţii va arăta cu precizie ridicată 
extinderea zonei inundate şi, în anumite situaţii, poate să ofere informaţii referitoare la 
viteza apei, adâncimea apei la viituri, corespunzătoatoare unor debite cu diferite 
probabilităţi de depăşire (0,1%, 1%, 5%, 10%), adică inundaţii care se petrec odată la 1000, 
100, 20 respectiv 10 ani. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Aceste hărţi de hazard vor fi puse la dispoziţia consiliilor judeţene pentru a elabora 
hărţile de risc (hărţi care vor indica nivelul pagubelor care se vor produce şi zonele de 
evacuare, în baza datelor obţinute din hărţile de hazard), conform prevederilor legislaţiei 
incidente, care vor fi disponibile pentru autoritățile locale și pentru publicul larg, și care 
vor constitui bază pentru orice măsuri de protecție. 
 Până la elaborarea acestor materiale detaliate privind susceptibilitatea de 
producere a inundaţiilor, A.B.A. Prut-Bârlad a publicat o hartă a zonelor cu risc 
semnificativ de inundaţii, din care sunt extrase figurile de mai sus, reprezentând zona 
comunei Hoceni. După cum reiese din această hartă, reţeaua hidrografică de pe teritoriul 
comunei nu prezintă un grad de risc semnificativ la producerea de inundaţii. 
 Mai mult, conform A.B.A. Prut-Bârlad, pârâurile 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 

- Locuinţe situate în zone 
inundabile 
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- 25 ha fâneață - 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 
 

2.8.1.2. Furtuni, secetă 
 Aceste tipuri de fenomene se pot produce pe teritoriul comunei Hoceni, de regulă 
nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea producerii acestora, Comitetul local pentru 
situaţii de urgenţă primeşte de la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă 
avertizări de fenomene meteorologice periculoase, în vederea luării măsurilor ce se 
impun. De multe ori, timpul necesar pentru luarea unor măsuri de protecţie şi intervenţie 
într-o asemenea situaţie este insuficient. 
 În unele cazuri, efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc 
secundari și producerea de evenimente catastrofale cu efecte mai grave decât cele ale 
evenimentelor generatoare. 

Pe teritoriul judeţului Vaslui, se manifestă frecvent furtuni puternice, în mod 
deosebit în lunile iunie - iulie şi ianuarie - februarie, având drept efecte: 
 a) pe timp de vară (sunt însoţite şi de grindină): 

- distrugerea culturilor agricole; 
- distrugerea acoperişurilor locuinţelor; 
- inundaţii datorate scurgerii de pe versanţi; 
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- avarierea reţelelor de utilităţi publice. 
 b) pe timp de iarnă (sunt însoţite şi de viscol); 

- blocarea arterelor de circulaţie; 
- eşecul utilităţilor publice; 
- favorizarea producerii accidentelor de circulaţie. 

 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 (alături de comunele vecine).  
 Seceta prelungită și temperaturile ridicate pot genera/favoriza pierderi ale 
culturilor agricole sau producerea și extinderea incendiilor. 
 
 2.8.2. Incendii de pădure 
 
 Datorită zonei mari de pădure de pe suprafaţa comunei, există riscul de producere 
a incendiului din neglijenţa cetăţenilor care dau foc la terenurile extravilane pe care le au 
în proprietate, în anotimpurile de primăvară, toamnă. 
 Posibilitatea producerii incendiilor de pădure din cauze naturale este relativ mică, 
rezumându-se la riscul declanşării lor de către fulgere sau la seceta îndelungată însoţită de 
caniculă. Deşi nu există informaţii despre pagube importante produse de astfel de 
incendii, se impun totuşi măsuri de prevenire a acestora prin informare, atenţionare şi 
amplasarea de către autorităţi de panouri informative, în vederea reducerii la maxim a 
riscului producerii unor astfel de incidente nefaste pentru natură şi om. 
 
 2.8.3. Înzăpezirile 
 
 Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere, produse de căderi masive de precipitaţii sub 
formă de zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc. Comuna 
Hoceni face parte dintre zonele predispuse producerii de înzăpeziri ca urmare a căderilor 
de zăpadă în cantităţi mari, mai ales atunci când sunt însoţite de viscol. Efectele imediate 
sunt: 

� blocarea căilor de transport, ceea ce conduce la izolarea acestei zone; 
� întreruperea alimentării cu energie electrică, apă, etc.; 
� afectarea unor activităţi sociale; 
� prăbuşiri de planşee şi acoperişuri. 

                        
 2.8.4. Fenomene distructive de origine geologică 
 
 2.8.4.1. Cutremure 
 
 Seismicitatea acestei zone se datorează mişcărilor tectonice generate de acumulările 
de energii potenţiale în sistemul de falii existent până la o valoarea critică, care depăşeşte 
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rezistenţa rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică sau 
seismică. 
 Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat 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 (Cod de proiectare seismică - Partea I - 
Prevederi de proiectare pentru clădiri), 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. 
 Zona studiată prezintă o stabilitate medie la seisme locale (care nu depăşesc gradul 
4 pe scara Richter, cf. Atanasiu, 1961), dar vibrează cu intensităţi diferite sub influenţa 
mişcărilor seismice provocate de un epicentru mai îndepărtat. În cazul producerii unui 
seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, este afectată şi zona comunei 
Hoceni, existând pericolul de avarii. 
 

2.8.4.2. Alunecările de teren 
Alunecările de teren fac parte din clasa proceselor de deplasare în masă, fiind 

fenomene geomorfologice care determină cele mai importante pagube prin următoarele 
caracteristici : 

- cantitate impresionantă de material transportat; 
- rapiditate cu care se efectuează deplasarea; 
- suprafeţele de teren scoase din circuitul productiv; 
- daune provocate aşezărilor umane. 

 Din punct de vedere al terminologiei alunecările de teren sunt deplasări în masă ale 
terenurilor superficiale de pe suprafeţele înclinate, condiţionate în primul rând de 
acţiunea forţei de gravitaţie, combinată cu cea a apelor subterane. 
  În mai multe zone ale comunei există riscul producerii de alunecări de teren, mai 
ales pe versanţii foarte înclinaţi. Alunecările afectează îndeosebi frunţile de cuesta. 
Alunecările în valuri se întâlnesc în cadrul alunecărilor stabilizate, iar cele în trepte în 
cadrul alunecărilor active. 
 În cadrul alunecărilor sub formă de valuri, cornişele de desprindere sunt prezente 
mai ales în partea superioară a versanţilor. Valurile de alunecare formează mici 
depresiuni în care apa se poate acumula şi stagna timp îndelungat, numite 
microdepresiuni de alunecare. 
 Alunecările sub formă de trepte sunt datorate substratului nisipo-lutos întâlnit 
frecvent în partea inferioară a versanţilor, activate prin subsăparea bazei versantului de 
către reţeaua hidrografică. 
 Rolul cel mai important în apariţia şi dezvoltarea proceselor deluviale, în stabilirea 
caracteristicilor dinamice şi morfologice îl are însă umiditatea accentuată.  Apa, 
principalul element declanşator, poate proveni atât din precipitaţii directe cât şi din 
sursele subterane freatice, secţionate de versanţi. 
 Deluviul de alunecare este alcătuit din argile gălbui cu strat de nisip în bază. În 
baza lentilei de nisip urmează un strat de argilă cenuşie, din Romanian, ce reprezintă şi 
suprafaţa de alunecare. Adâncimea suprafeţei de alunecare este de 2,90 – 3,40 m.  
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Alunecările de teren pot apărea în partea sudică a satului Hoceni si in vestul 
satului Oteleni. 

Cu rol activ în declanşarea şi întreţinerea alunecărilor de teren, factorul antropic 
poate fi incriminat în majoritatea sectoarelor afectate de alunecări, unde a contribuit din 
cele mai vechi timpuri prin defrişări în vederea extinderii terenurilor agricole. 
   
 

2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ 
 
 2.9.1. Gospodărirea apelor 
 

Surse de apă  
 Comuna Hoceni este străbătută de câteva pâraie cu o curgere temporară de apă, 
dintre care cele mai mari sunt:  
 

DENUMIRE CURS DE APA LOCALITĂŢI RIVERANE 
Pârâul Bujorul Şişcani 

Tomșa 
Hoceni 

Pârâul Oţeleni Oţeleni 
Pârâul Barboşi Barboşi 

  
Toate cursurile de apă se caracterizează prin oscilaţii ale valorilor debitelor, 

marcate prin debite mai mari primăvara, viituri la ploi torenţiale, scurgeri intermitenţe în 
perioadele de secetă. Văile apelor nu prezintă amenajări, cel mai frecvent malurile fiind 
abrupte, neregulate.  

În perioada cu ploi abundente şi topirea bruscă a zăpezilor, se înregistrează viituri 
destul de mari pe valea pâraielor. Acestea afectează terenul agricol din şes, precum şi 
câteva gospodării.  
 

Disfuncţionalităţi 
• Efecte distructive asupra malurilor, a drumurilor si podurilor din zona cursului de 

apa, înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim torenţial; 
• Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară in zona cursurilor de apă. 

 
2.9.2. Alimentarea cu apă  

  
Comuna Hoceni dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă 

în satele Hoceni şi Oteleni. La sistemul de alimentare cu apă sunt racordate locuinţele şi 
institutiile din zona centrală. 

Situatia actuala a sistemul de alimentare cu apa in comuna este prezentat mai jos:  
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Denumirea 
localității (sat) 

Lungime rețea 
existent (km) 

Situația existentă  

Hoceni 5,20 Sistem în funcțiune din anul 2007 

Oțeleni 7,50 
Sistem finanțat prin OG 7/2006 și preluat din anul 2013 în 
PNDL / OG 28/2013, în curs de execuție. Sistem început din 
anul 2009. 

Sursă: Compartimentul Proiecte din cadrul Primăriei comunei Hoceni, din Strategia de dezvoltare rurală 
durabilă a comunei Hoceni 2014 - 2020 
 
Sistemul local de alimentare cu apa este alcatuit din: 

o Puțuri forate 
• In localitatea Hoceni, sursa de apa este formata din trei puturi forate, situate 

in zona de sud-est a localitatii, in albia majora stanga a cursului de apa 
Bujorul; 

• In localitatea Oțeleni, sursa de apă este formată din puțuri forate, situate în 
partea de vest a localității, în vecinătatea rezervorului de înmagazinare apă. 

o Conductă de aducțiune apă ce alimentează rezervoarele din cele două localități. 
o Rezervoare de înmagazinare apă 

• În localitatea Hoceni rezervorul este situat în extravilan, în partea de sud-
vest, în vecinatatea drumului comunal DC 166, ce duce spre localitatea 
Oțeleni. Capacitatea acestuia este V=100mc; 

• În localitatea Oțeleni, rezervorul este situat în intravilan, în partea de vest a 
localității. Capacitatea acestuia este V=100mc. 

o Reţeaua de distribuţie este realizată din conducte de PEHD, PN 6atm, cu diametre 
diferite. Conductele sunt amplasate în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta 
platforma drumurilor sau proprietăţile locuitorilor. 

• Reteaua de distributie din localitatea Hoceni este de tip ramificat, cu o 
lungime totala de 4,2 km. Pe retea s-au amplasat: 5 hidranti de incediu 
Dn=65 mm, camine de vizitare, camine de bransament. În prezent există o 
cișmea stradală în fața sediului primăriei și un număr de 93 branșamente la 
sistemul centralizat cu apă prin intermediul branșamentelor individuale 
contorizate (cișmele în curte): 86 branșamente în gospodării și 7 
branșamente la instituții publice (școală, dispensar uman, poliție, dispensar 
veterinar, sală de sport, primărie și centru administrativ). 

 
Alimentarea cu apă a populaţiei care nu este racordată la sistemul centralizat este 

asigurată din surse proprii, puţuri săpate de tip fântâni alimentate din pânzele freatice şi 
construite de localnici din piatră sau beton. Nu există un control al gradului de 
potabilitate bactereologică şi chimică al apei acestor fântâni.  

Situatia fantinilor din comuna este urmatoarea: 
 

Sat Număr fântâni 
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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 (Sursa: DSP Vaslui, din Strategia de dezvoltare rurală 
durabilă a comunei Hoceni 2014 – 2020): 

- Grad minim de nepotabilitate a apei: 38,0% 
- Procent probe necorespunzătoare microbiologic: 12% 

 
 Disfuncţionalităţi: 

-  nu există sistem centralizat de alimentare cu apă în satele: Barboși, Deleni, Șișcani 
și Tomșa; nu sunt asigurate conditii de confort si igiena pentru locuitorii din aceste 
localități, in unitatile de interes public și indeosebi in gradinite si scoli; 

- nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, 
conform Legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse de 
poluare a apei. 

 
2.9.3. Canalizarea  

 
În prezent comuna Hoceni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care 

să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor.     
În mare parte, apele pluviale se scurg liber pe versanti sau marginea drumurilor, cu 

efecte distructive, in special in timpul ploilor torentiale. Apele pluviale din zona 
drumurilor modernizate sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor, evacuarea 
apei făcându-se gravitaţional la emisarii naturali din zonă.  
          Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru 
pânza freatică. 
        Pentru evacuarea apelor uzate din gospodării se propune realizarea unui sistem de 
canalizare stradală racordat în final la o staţie de epurare. 
 

Disfuncţionalităţi: 
• Lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere și a unei staţiei 

de epurare, astfel încât: 
o Nu sunt asigurate conditii de confort si igiena pentru locuitorii din satele 

componente ale comunei Hoceni; 
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o Nu sunt asigurate conditii de igiena si confort, in unitatile de interes public 
si indeosebi in gradinite si scoli.   

 
2.9.4. Alimentarea cu energie electrică 

 
Alimentarea cu energie electrică a comunei Hoceni este asigurată din reţeaua de 

medie tensiune de 20 KV, care este racordată la Sistemul Energetic Naţional. 
Reţeaua de medie tensiune de 20 KV este pozată pe stâlpi de beton tip RENEL.  

Posturile de transformare, cu puteri cuprinse între 63-250 KVA, sunt de tip aerian şi se 
alimentează radial din reţeaua de medie tensiune.  

Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în 
acelaşi timp şi iluminatul public. Această reţea se află în continuă extindere, pentru 
alimentarea noilor locuinţe.   Gospodăriile sunt electrificate în proporţie de 100%. 

Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în localitatea Hoceni este 
în general bună. 
 

2.9.5. Reţeaua de telecomunicaţii, activitatea de poştă 
 

Comuna este deservită de Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ S.A. Direcţia 
Regională de Poştă Vaslui, dar nu există un Oficiul Poştal în comună. 

Serviciile de telecomunicaţii sunt asigurate de Societatea Naţională de 
Telecomunicaţii TELEKOM, Direcţia de Telecomunicaţii Vaslui.   
          Pentru reţeaua telefonică de tip aerian sunt utilizaţi stâlpii de beton de tip RENEL. 
           Locuitorii beneficiază de servicii radio-tv şi televiziune. 
 

2.9.6. 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.). 
       Principala disfuncţionalitate o constituie lipsa instalaţiilor de încălzire centrală, în 
special în spaţiile socio-culturale, ceea ce înseamnă reducerea substanţială a confortului. 
 

2.9.7. Gospodărirea comunală 
 
În comună nu există depozite de deşeuri industriale. 
Pe lângă gospodării sunt amplasate şi depozite de gunoi provenit din activitatea 

zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului şi a 
apei freatice, în condiţiile în care alimentarea cu apă se face exclusiv din puţuri şi izvoare. 
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În afara acestor probleme, în comună sunt folosite în exclusivitate closetele uscate, care nu 
respectă normele de igienă.  

Depozitarea necontrolată a deşeurilor provenite din activităţile gospodăreşti 
reprezintă un risc pentru calitatea factorilor de mediu, conducând, datorită fenomenului 
de infiltraţie, la impurificarea locală a apei şi solului, cât şi la utilizarea iraţională a unor 
terenuri.  
 În comuna Hoceni există cimitire în fiecare localitate. Pe viitor se va avea în vedere 
extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de a se păstra distanţa de protecţie 
sanitară de 50 m, conform prevederilor Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătăţii. 

 
Managementul deşeurilor 
În comuna Hoceni functioneza 28 de platforme pentru depozitarea selectivă a 

deşeurilor, dotate fiecare cu câte un eurocontainer de 660 l, câte cinci europubele de 330 l 
şi câte un container din plasă sudată de 2 mc. 

Prin proiectul “Gestionarea deşeurilor solide din judeţul Vaslui” implementat de 
UIP Deşeuri – ADI Vaslui, la care comuna Hoceni este partener, s-au distribuit populaţiei 
(gospodăriilor) compostoare pentru deşeurile vegetale; 

Deşeurile menajere și municipale sunt preluate în baza unui contract de prestări 
servicii, de către o societate specializată și autorizată și predate la depozitul zonal 
autorizat; 

Deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, sticlă) sunt preluate de către o societate 
specializată și autorizată, în baza unui contract de prestări servicii, și redate circuitului 
economic prin reciclare, activitate prin care se îndeplinesc cerinţele și obligațiile față de 
Agenția Fondului pentru Mediu; 

Deșeurile reciclabile metalice (feroase și neferoase) sunt preluate de către o 
societate specializată și autorizată, când există situația, iar cota pentru AFM este reținuta 
la prestator din contravaloarea deșeurilor. 
 
 

2.10. PROBLEME DE MEDIU 
 

 2.10.1. Monumente ale naturii şi monumente istorice 
 
Importanţa patrimoniului istoric și istoric în dezvoltarea socio-economică a unei 

colectivităţi a determinat protejarea acestuia şi includerea ca parte componentă a 
strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de 
amenajare a teritoriului, aşa cum este precizat şi în conţinutul Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Monumentele istorice de pe teritoriul comunei Hoceni aflate pe lista Ministerului 

Culturii şi Cultelor (MCC, Lista monumentelor istorice, 2010): 
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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 
 

• 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 

 
 2.10.2. Spaţii verzi, sport, agrement 
 
 Conform Normelor Tehnice privind aplicarea Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi, se defineşte ca fiind spaţiu verde: 
 

a) parc spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru 
vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate 
activităţilor cultural educative, sportive sau recreative pentru populaţie; 

b) scuar spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul 
ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor 
economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement 
pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

c) grădină teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali, care este folosit pentru 
agrement şi recreere, fiind deschis publicului; 

d) fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii 
aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; 

e) grădină botanică - grădina în care sunt prezentate colecții de plante vii cultivate în 
condiţii naturale ori de seră; 

f) gradină zoologică - orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament 
administrat şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii 
şi pentru a furniza mijloace de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în 
relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii sălbatice; 

g) muzeu în aer liber - instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special 
amenajat, în vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente 
istorice şi ştiinţifice şi a educării publicului; 

h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă complex format 
dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru 
practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive); 

i) parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi 
promovării unor evenimente; 
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j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru 
vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic 
şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; 

k) pădure de agrement - pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări 
în vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 

l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor - plantaţii realizate în lungul 
cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a 
acestora; 

m) culoare de protecţie faţă de infrastructură tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de 
circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea 
ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente. 

  
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 spatiu verde 41194 
Sursă: Registrul spațiilor verzi din comuna Hoceni, județul Vaslui 
 

Suprafata totala de spatii verzi comuna Hoceni este de 9,64 ha si, conform 
normelor tehnice prezentate anterior, este compusa din: 
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• 4,12 ha:  spatii verzi, conform tabel prezentat anterior ( din Registrului spațiilor verzi 
din comuna Hoceni); 

• 4,22 ha: zona de zona gospodărie comunală (cimitir), conform Bilantului Teritorial al 
comunei Hoceni; 

• 1,3 ha: spatii verzi pentru protecţia cursurilor de apă si culoare de protecţie faţă de 
infrastructură tehnică. 

Astfel, in comuna exista o suprafata totala de spatii verzi de 9,64 ha, ceea ce 
inseamna 33,79 m2 spatiu verde / cap de locuitor. Având în vedere cerinţele privind 
asigurarea suprafeţelor de spaţii verzi - minimum 26 mp/loc., deducem ca comuna Hoceni 
se încadrează în prezent în aceste standarde. 

 
*Terenul de fotbal Hoceni – 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 - 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. 

***Teatrul de vară – 700 locuri din localitatea Hoceni 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. Infrastructura 
de spectacole și tradiția comunei Hoceni au reprezentat elementele care au asigurat 
desfășurarea celei de-a VII-a ediție a „Festivalului Fanfarelor” la Hoceni, în ziua de 16 
octombrie 2011. 
Sursa: http://www.eraconsult.ro/hoceni/ 
 

2.10.3. Obiective industriale şi zone periculoase 
 
 Pe teritoriul comunei Hoceni nu există societăţi comerciale care să desfăşoare 
activităţi cu caracter industrial, cele mai multe dintre având drept obiect de activitate 
comerţul. 
 Pe raza comunei Hoceni nu există operatori economici care să intre sub incidenţa 
H.G. nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore 
în care sunt implicate substanţe periculoase. 
 

2.10.4. Reţeaua principală de căi de comunicaţie 
 
Reţeaua de drumuri clasificate din comuna Hoceni este compusă din următoarele 

drumuri: 
• 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 
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anul 2008, cu fonduri de la Consiliul Judeţean Vaslui şi este în stare bună. 
Drumul are 2 benzi de circulaţie, cu platforma drumului de 8 m (parte 
carosabilă 6 m, acostamente 2x1m). Construcţiile anexe (şanţuri/rigole sunt 
betonate), timpanele podeţelor sunt refăcute, iar drumurile săteşti cu care se 
intersectează sunt amenajate pe o lungime de cca. 15 m, pentru a evita 
înnoroirea. 

  
 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 asflatică; 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. 

Apreciem că cea mai însemnată parte a drumurilor de pe teritoriul comunei 
(inclusiv cele judeţene şi comunale) sunt drumuri de pământ (70-80%), şi în mai mică 
măsură asfaltate sau pietruite. Efectele cele mai vizibile ale circulaţiei pe drumurile 
comunei cuprind impurificarea aerului prin emisii de gaze de eşapament şi creşterea 
nivelului de zgomot în proximitatea acestora, dar şi mobilizarea unor cantităţi mari de 
particule de praf în imediata lor apropiere, datorită lipsei cuverturii asfaltice. 
 

2.10.5. Depozite de deşeuri menajere şi industriale 
 
În comună nu există depozite de deşeuri industriale. 
Deşeurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare pe toată suprafaţa 

spaţiului alocat, iar fracţiunile mai uşoare sunt răspândite prin antrenarea eoliană pe o 
suprafaţă apreciabilă în jurul acestora.  

Pe lângă gospodării sunt amplasate şi depozite de gunoi provenit din activitatea 
zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului şi a 
apei freatice, în condiţiile în care alimentarea cu apă se face exclusiv din puţuri şi izvoare. 
În afara acestor probleme, în comună sunt folosite în exclusivitate closetele uscate, care nu 
respectă normele de igienă.  

Depozitarea necontrolată a deşeurilor provenite din activităţile gospodăreşti 
reprezintă un risc pentru calitatea factorilor de mediu, conducând, datorită fenomenului 
de infiltraţie, la impurificarea locală a apei şi solului, cât şi la utilizarea iraţională a unor 
terenuri.  
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 În comuna Hoceni există cimitire în fiecare localitate. Pe viitor se va avea în vedere 
extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de a se păstra distanţa de protecţie 
sanitară de 50 m, conform prevederilor Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătăţii. 
 Surse de impurificare a solului şi apelor datorate gestionării defectuoase a 
deşeurilor sunt depozitele de gunoi de grajd din gospodăriile individuale, care afectează 
solurile din vecinătate şi apele freatice. 
 
 2.10.6. Identificarea surselor de poluare 
 

Având în vedere cele constatate anterior, putem afirma că pe teritoriul comunei 
Hoceni factorii de mediu nu sunt afectaţi de fenomene de poluare intensă, care să 
determine modificări semnificative ale calităţii componentelor mediului. Putem vorbi, 
însă, de existenţa unor obiective care constituie (potenţiale) surse de poluare, specifice 
mediului rural, şi anume agricultura, activităţile casnice, gospodăria comunală şi traficul 
rutier. 
 Un domeniu care constituie o sursă de poluare în mediul rural sunt activităţile 
agricole, care pot avea un impact major prin utilizarea unor substanţe chimice (fertilizanţi, 
pesticide) sau chiar a fertilizanţilor organici, dar şi ca urmare a depozitării 
necorespunzătoare a deşeurilor organice provenite din zootehnie. 
 Activităţile casnice sunt de asemenea generatoare de produşi cu potenţial poluant, 
în principal prin intermediul deşeurilor menajere (nesortate, depozitate la întâmplare sau 
incinerate) şi a apelor uzate, ca urmare a lipsei canalizării. Un alt factor de contaminare a 
solului şi apelor de suprafață și subterane îl constituie toaletele uscate. 
 Echiparea edilitară şi gospodăria comunală generează probleme pentru mediu prin 
variate surse. În primul rând trebuie menţionate emisiile de gaze (CO, CO2, NOx, SOX),      
pulberi sedimentabile, fum, funingine, rezultate în urma proceselor de ardere de la 
încălzirea locuinţelor comunei.  
 Altă sursă de poluare ce ţine de echiparea edilitară şi gospodăria comunală este      
generată de ineficienţa colectării, transportului şi depozitării deşeurilor menajere ca şi de     
inexistenţa unor platforme controlate şi amenajate corespunzător pentru deşeuri în 
localităţile comunei Hoceni. Depozitele improvizate de deşeuri reprezintă adevărate surse 
de poluare a solului, apei şi aerului, dar şi surse de infecţii şi factori patogeni pentru 
populaţia locală.  
 Datorită acestor lipsuri în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie comunală,  
există pericolul infestării surselor locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de 
suprafaţă cu substanţe chimice, nutrienţi, substanţe organice provenind din cultura 
plantelor şi creşterea animalelor, infiltraţiile de la depozitele improvizate de deşeuri 
organice şi de la grupurile sanitare nepermealizate. 
 Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor 
social-economice, nu afectează decât în mică măsură mediul, iar traficul auto este puţin  
semnificativ din punct de vedere al poluării mediului. 
 



Proiectant general: S.C. FLOYD PROJECT   S.R.L  Iași 
J22/11/2004; CUI 16030636, tel. 0742645906; floyd_project2004@yahoo.com 

Proiectant de specialitate: S.C. GEOARTIS   S.R.L  Iași 
J22/539/2011; CUI 28215220, tel. 0741241421; geoartis@ymail.com 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM, COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI 

Piese scrise 

Proiect nr.: 4/2015                               Faza: P.U.G. Pag: 94 

proiectare infrastructura, urbanism și amenajarea teritoriului 

 
 

 2.10.7. Calitatea factorilor de mediu 
 
Cadrul natural 
Capitolul dedicat prezentării cadrului natural descrie pe larg poziţionarea comunei 

Hoceni din acest punct de vedere, reliefând în principal aşezarea comunei într-o zonă de 
deal, profund rurală. 
  

Calitatea factorilor de mediu 
 Factorii de mediu aer, apa, sol, vegetaţie şi faună constituie o parte importantă a 

patrimoniului oricărei comunităţi umane. În acelaşi timp însă, ei reprezintă resursele de 
mediu cele mai vulnerabile şi cel mai frecvent supuse acţiunii factorilor poluanţi, având 
consecinţe directe şi grave atât asupra calităţii mediului înconjurător cât şi asupra 
sănătăţii populaţiei şi a celorlalte organisme vii.  

Calitatea factorilor de mediu rezultă din interdependeţele care se stabilesc între 
elementele componente ale acestora, fiind în acelaşi timp o măsură a funcţionalităţii lor 
interne. Modificarea calităţii factorilor de mediu poate fi efectul a două categorii de 
acţiuni, care uneori pot acţiona conjugat, şi anume: 
 - acţiuni fizice naturale - eroziune, deplasări în masă, exces de umiditate, sărături, 
fenomene climatice sau meteorologice, etc. -, care pot afecta negativ calitatea factorilor de 
mediu, sau 
 - acţiuni antropice, care au avut un rol tot mai pregnant la aterarea factorilor de 
mediu, contribuind inclusiv la favorizarea sau intensificarea unor fenomene din categoria 
celor fizice. 
 

2.10.7.1. Calitatea aerului 
 Pe teritoriul comunei Hoceni nu există o reţea de prelevare a probelor pentru 
stabilirea calităţii aerului. Putem totuşi aprecia că există o serie de surse locale de 
impurificare a aerului cu caracter temporar-accidental: 
 - procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor sociale şi economice, 
care generează gaze ca monoxidul şi dioxidul de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, sau 
hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de funingine, pulberi sedimentabile, fum, 
funingine (mai ales în timpul sezonului rece); 
 - traficul generează, prin aceleaşi procese de combustie totale au parţiale, NOx, CO2, 
CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii, fum, antioxidanţi, 
anticorozivi, şi produce zgomot; 
 - activitatea zootehnică din gospodării poate genera de asemenea poluare olfactivă, 
alături de alte efecte. 
 Apreciem că emisiile de gaze şi pulberi sunt reduse, iar prin procesele de dispersie 
şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief), concentraţia acestora este diminuată, astfel 
încât calitatea aerului din comună nu prezintă probleme deosebite pentru activitatea 
umană și pentru ecosisteme. 
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 2.10.7.2. Calitatea apelor 
 Apele de suprafaţă 
 Apa este esenţială pentru populaţie şi pentru desfăşurarea activităţilor economice. 
Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de furnizarea unei      
cantităţi suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată şi deosebit de vulnerabilă, apa 
poate fi oricând deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri concrete de protecţie. 
Dată fiind această degradare continuă, se impune gestionarea calităţii resursei de apă, 
astfel încât să se asigure cunoaşterea, conservarea, protecţia calităţii şi cantităţii acesteia. 
 În zona comunei Hoceni nu există surse importante de poluare astfel că nu s-au 
efectuat măsurători cu privire la calitatea apelor. Totuşi, potenţiali poluanţi ai apelor de 
suprafaţă de pe raza comunei Hoceni sunt apele reziduale provenite din gospodările     
populaţiei şi agenţilor economici, coroborată cu lipsa reţelei de canalizare, dejecţiile 
animaliere depozitate necorespunzător, deşeurile menajere depozitate pe malurile şi în 
albiile cursurilor de apă, după o dăunătoare obişnuinţă înrădăcinată în comportamentul 
oamenilor de ani de zile, sau substanţele chimice (insecticide, pesticide, ierbicide) folosite 
în agricultură şi ajunse în apele de suprafaţă prin scurgere superficială sau pătrunse iniţial 
în pânza freatică prin infiltraţii.  
 Apele subterane 

Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. Principalele cauze (surse) 
sunt infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi 
umane: depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, dejecţii zootehnice, din 
substanţele fertilizante şi de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, utilizarea 
frecventă de closete uscate, lipsa reţelei de canalizare, surse de apă (captări, fântâni) fără 
perimetre de protecţie.  
 
 2.10.7.3. Calitatea solurilor  
 Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii    
activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca      
urmare a unor fenomene naturale.  
 Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai 
multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea 
caracteristicilor şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea 
ce este şi mai grav, în afectarea calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu 
urmări serioase asupra calităţii vieţii omului. 

Poluarea solurilor 
Pentru teritoriul comunei Hoceni nu există date care să confirme poluarea certă a 

solurilor. Potenţialele surse de poluare a solurilor comunei sunt de natură biologică.                                                                                               
Astfel, principalul factor care poate cauza poluarea solurilor pe teritoriul comunei 

Hoceni este depunerea şi deversarea pe sol a deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi     
dejecţiilor zootehnice. Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică uşor 
biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un      
îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, 
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alături de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora ca 
îngrăşăminte pe terenurile agricole în cantităţi moderate şi numai după ce au fost 
compostate în condiţii     controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile 
zootehnice determină apariţia riscului poluării solului datorită depăşirii capacităţii de 
absorbţie a solului respectiv. 

Depunerile necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării ocupă iraţional 
şi nejustificat terenurile. Depozitarea deşeurilor este necontrolată, deschisă, fără suprafaţă 
de nivelare, conducând la poluarea solurilor din zonele respective. 

Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului - prin diverşi germeni      
microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros respingător (amoniac, hidrogen      
sulfurat şi altele) - şi a solului, prin infiltraţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de 
a fi evacuate.  
 Degradarea solurilor 
 Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o 
multitudine de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea 
solurilor. Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (climă, forme de relief, 
caracteristici edafice etc), fie de acţiuni antropice agricole; în multe cazuri, factorii 
menţionaţi pot acţiona sinergic în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi 
chiar anularea funcţiilor acestora.  
 O primă formă de degradare a solurilor comunei Hoceni o reprezintă eroziunea. 
Solul este expus permanent procesului natural de eroziune de suprafaţă sau în adâncime, 
ca rezultat al acţiunii factorilor de mediu (apa, aer, temperatură) şi a acţiunii umane, care 
are rol accelerator.  
 Pe măsura extinderii şi intensificării agriculturii, omul a influenţat fie în mod 
pozitiv, fie în mod negativ procesele de solificare şi evoluţia solurilor. Prin numeroasele 
lucrări, iraţional efectuate pe terenurile agricole, s-au produs transformări negative în 
stratul arăt ca: stricarea structurii glomerulare, mineralizarea şi scăderea treptată a 
conţinutului de humus, precum şi micşorarea conţinutului în elemente nutritive. 
Terenurile arabile, datorită trecerii repetate şi pe timp umed cu utilajele, se află într-un 
proces de tasare. 
 În zonele în care apa freatică este situată foarte aproape de suprafaţă, precum şi pe 
terenurile plate, apare fenomenul de exces de umiditate al solurilor, factor limitativ pentru 
utilizarea în agricultură. În zonele de şes, prezenţa apei freatice la adâncimi mici duce la 
gleizarea solurilor. 
 Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra 
potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de 
fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de 
degradare care      determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul 
agricol, schimbări ale   modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri 
organice şi deşeuri   menajere poate avea consecinţe negative asupra apelor, prin spălări, 
scurgeri şi infiltraţii, asupra plantelor, animalelor şi omului.  
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 În capitolul 2 (2.4.1.1. Agricultură) sunt descrise pe larg încadrarea terenurilor în 
clase de calitate, situaţia terenurilor afectate şi procesele de degradare a terenurilor 
agricole. 
 
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 
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Procese de degradare a terenurilor agricole, pe sate 

Denumirea 
localităţii 

Denumirea 
procesului de 
degradare 

Faza în care se afla procesul 
de degradare (incipient, 
mediu, avansat) 

Suprafaţa 
afectată (ha) 

Localizare 

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  
 
 2.10.7.4. Calitatea vegetaţiei şi faunei 
 Vegetaţia naturală a comunei Hoceni, caracteristică limitei de vegetaţie dintre 
pădure şi silvostepă, ca şi biotopurile caracteristice acesteia au fost modificate de-a lungul 
timpului de diverse activităţi umane: desţeleniri, defrişări, lucrări ameliorative, chimizare, 
păşunat intensiv, dezvoltare rurală. 
 Astfel, vegetaţia forestieră s-a diminuat mult, atât din punct de vedere al cantităţii 
cât şi al calităţii. Defrişările repetate au condus la reducerea suprafeţei ocupate de păduri 
a comunei, în timp ce valorificarea selectivă a speciilor forestiere a determinat exploatarea 
speciilor valoroase, ducând astfel la scăderea calităţii fondului forestier prin menţinerea  
speciilor şi exemplarelor puţin valoroase.  
 Referitor la calitatea pajiştilor, acestea au fost mult deteriorate din cauza         
păşunatului excesiv şi pe timp umed. Neîntreţinerea şi exploatarea iraţională au condus la   
reducerea numărului şi vitalităţii speciilor ierboase, înmulţirea plantelor ruderale 
(buruieni) şi la desfiinţarea temporară sau definitivă a unor pajişti.  
 Defrişările şi desţelenirile practicate, uneori fără discernământ, în vederea           
extinderii culturilor agricole, au diminuat suprafeţele ocupate de păduri şi pajişti. Aceste     
acţiuni au declanşat reacţii negative asupra celorlalte componente naturale: creşterea   
gradului de    continentalism şi stepizarea climatului, reducerea debitelor apelor subterane 
şi de suprafaţă, creşterea torenţialităţii şi a eroziunii etc. Mai recent are loc procesul de 
creştere a suprafeţelor ocupate cu pajişti, de slabă calitate însă, în defavoarea altor terenuri 
agricole care şi-au schimbat destinaţia. 
 Ca şi vegetaţia, fauna de pe teritoriul comunei a suferit ca urmare a presiunilor    
exercitate de activităţile antropice care au determinat restrângerea arealelor, modificarea 
componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea numerică a numărului de specii. 
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Datorită rolului important al faunei în alimentaţia populaţiei şi în menţinerea echilibrului 
biologic al   biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, 
prin instituirea de protecţii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. 
 Conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice constituie o condiţie a 
dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării a scăzut şi protecţia 
naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea 
rămâne totuşi sub ameninţarea unui mare număr de factori perturbatori. 
  

2.10.8. Disfuncţionalităţi 
 
 Principalele disfuncţionalităţi privind problemele de mediu în comună includ: 

� degradarea unor terenuri, cu precădere a zonelor de versant/frunte de cuestă, 
datorită acţiunii proceselor geomorfologice actuale (eroziune, alunecări, 
surpări) coroborată cu îndepărtarea vegetaţiei arborescente cu rol de protecţie și 
utilizarea agricolă; 

� degradarea diferenţiată a terenurilor în funcţie de categoria lor de folosinţă, cele 
mai vulnerabile în acest sens fiind cele arabile; 

� ponderea redusă a suprafeţelor împădurite la nivel de comună, mai ales având 
în vedere morfologia reliefului și erodabilitatea ridicată a solurilor; 

� lipsa zonelor de sport şi agrement amenajate; 
� depozitarea în condiţii precare a deşeurilor organice animaliere în gospodării, 

cu efecte potenţiale asupra solurilor din zonă şi a freaticului; 
� depozitarea necontrolată de deşeuri în albii, cu riscul preluării acestora la 

creşterea debitelor, conducând la blocarea parţială a secţiunii şi poluare; 
� lipsa unei infrastructuri de preluare şi epurare a apelor uzate din gospodării la 

nivelul întregului habitat uman. 
 
 
 2.10.9. Priorităţi în intervenţie 
 
 Priorităţile de intervenţie în domeniul mediului pe teritoriul comunei Hoceni 
vizează mai ales acele măsuri necesare pentru corectarea disfuncţionalităţilor scoase în 
evidenţă în cadrul acestui capitol. Aceste măsuri trebuie să cuprindă: 

� asigurarea potabilităţii apei prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie 
sanitară a captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între 
acestea şi eventualele surse de impurificare (closete, gospodării, ferme, etc.); 

� dotarea gospodăriilor cu apă curentă şi organizarea sistemului de canalizare în 
cadrul comunei; 

� controlul depozitării deşeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare; 
� implementarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor Solide în 

judeţul Vaslui, care să includă colectarea selectivă a deşeurilor menajere, 
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transportul la depozitul zonal de deşeuri de la Roşieşti și compostarea 
deşeurilor organice din gospodării;  

� recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri menajere şi zootehnice;  
� recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune prin consolidări, 

plantaţii şi alte lucrări de combatere a degradării solurilor;  
� aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a pajiştilor, prin evitarea 

suprapăşunatului, păşunatul alternativ pe parcele;  
� extinderea pădurii prin reîmpăduriri, efectuarea de lucrări silvice pentru 

întreţinerea pădurii (rărituri, curăţiri).  
 
 

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI 
 

 Studiile realizate de noi vizând diagnoza sectorială a comunei Hoceni, 
fundamentate de informaţii statistice, date culese din teren, studii preexistente şi 
informaţiile furnizate de către administraţia locală, au scos în evidenţă o serie de 
disfuncţionalităţi cu relevanţă în contextul socio-economic actual. Aceste elemente au fost 
detaliate în capitolele anterioare şi sunt redate sintetic mai jos: 
DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

 
AGRICULTURĂ 

� Organizarea deficitară, fărâmiţarea exagerată a proprietăţilor 
agricole; 

� Existența pe teritoriul comunei a unor porțini mari de teren degradat 
și accidentat, care nu poate fi lucrat mecanizat și cultivat; 
Amplificarea proceselor de degradare a terenurilor afectate de 
alunecări sau erodări; 

� Practicarea unei agriculturi subzistenţiale, în sistem individual, care 
nu permite obţinerea de producţii ridicate şi favorizează degradarea 
solurilor; 

� Lipsa fermelor integrate și a exploataţiilor mijlocii și mari; 
� Lipsa fondurilor pentru investiţii într-o agricultură performantă; 
� Piață de desfacere a produselor agricole este slabă, nu este 

organizată al nivel local;  
� Producătorii agricoli nu sunt organizaţi pentru a promova produsele 

și a le comercializa în formă centralizată (fiecare se descurcă cum 
poate); Slabă implicare în preluarea producţiei agricole de la 
producători; 

� Culturi care dau producţii variabile atât în spaţiu cât şi în timp 
datorită  posibilităţilor materiale reduse ale proprietarilor de terenuri 
agricole, condiţiilor meteorologice nefavorabile în fazele de 
vegetaţie, ineficienţa sau lipsa asolamentelor, lipsa de experienţă a 
cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol, lipsa unor lucrări 
ameliorative; 

� Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinţă a terenurilor; 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 
� Dezechilibrarea structurii pe categorii de culturi; 
� Dotarea actuală este insuficientă comparativ cu suprafaţa agricolă; 
� Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de aprovizionare 

tehnico – materială a serviciilor pentru agricultură; 
� Lipsa unităţilor locale de prelucrare a producţiei agricole; 
� Scăderea interesului pentru creșterea animalelor și pentru producţia 

de produse pentru valorificare; Reducerea accentuată a efectivelor 
de animale şi scăderea calităţii materialului genetic. 

INDUSTRIE 

� Absenţa activităţilor industriale care să valorifice resursele şi 
materiile prime locale - produsele agricole, vegetale și zootehnice, 
etc.; 

� Dezvoltarea redusă a micii industrii casnice; 
� Lipsa investiţiilor în capacităţi de prelucrare a resurselor locale. 

TURISM 

� Slaba valorificare a potenţialului turistic; 
� Lipsa semnalizării turistice a obiectivelor istorice şi arheologice; 
� Lipsa unităţilor turistice (pensiuni, unităţi de alimentaţie publică, 

etc.); 

SERVICII 

� Domeniul serviciilor pentru persoane este slab reprezentat în toate 
localităţile;  

� Din sectorul terţiar al economiei lipsesc o serie de servicii de mare 
importanţă, printre care: unităţi de reparaţii şi întreţinere, servicii de 
gospodărie comunală (salubritate, alimentare cu gaze); 

� Existenţa unor servicii sub standarde; 

REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

� Grad redus de dotări – infrastructura socio-culturală, de sănătate și 
asistenţă socială pentru toate categoriile defavorizate, sport și 
agrement; 

� Fenomenul de dezvoltare tentaculară a vetrelor de sat. 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

� Tendinţa constantă de reducere a efectivului populaţiei pe parcursul 
ultimilor 49 de ani (1966-2015); 

� Tendinţa avansată de îmbătrânire a structurilor demografice; 
� Reducerea natalităţii și creșterea deficitului natural și migratoriu; 
� Emigraţia internaţională „ascunsă”; 
� Ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active şi şomajul 

efectiv, care se reflectă în nivelul redus al veniturilor populaţiei; 
� Gradul ridicat de ocupare în agricultura de subzistenţă; 
� Gradul ridicat de dependenţă economică a populaţiei inactive; 
� Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională; 
� Nivelul mediu al serviciilor sanitare la care are acces populaţia. 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

LOCUIREA 

� Fond de locuit construit din materiale nedurabile, calitativ inferior 
sub aspectul confortului. 

� Zone cu P.O.T. şi C.U.T. foarte mic;  
� Amplasarea unor locuinţe în zone cu potenţial ridicat de producere a 

alunecărilor de teren sau al inundaţiilor; 
� Gradul redus de dotare tehnico-edilitară a locuinţelor; 
� Lipsa sistemului de alimentare cu gaze naturale; 
� Nu există reţea centralizată de canalizare; 
� Majoritatea gospodăriilor folosesc butelii de aragaz pentru 

prepararea hranei; 
� Încălzirea populaţiei se face  cu sobe cu combustibili solizi; 

 
DOTĂRI SOCIAL – 
CULTURALE 

� Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi reconversie 
profesională; 

� Slaba reprezentare a unor profile importante (lipsa dotărilor şi a  
serviciilor sanitare în unele dintre localităţile componente); 

� Insuficienţa reprezentare a unor dotări de cultură şi recreere; 
� Deplasarea pe distanţe mari pentru asigurarea unor servicii de 

natură administrativă. 
� Absenţa unui centru de servicii sociale pentru bătrâni; 
� Insuficienta susţinere a vieţii culturale de către societatea civilă şi 

ONG-uri; 
� Starea precară a unora dintre obiectivele social-culturale. 
� Lipsa în localitatea Barboși, unde învață a doua cea mai mare 

comunitate de școlari din comună, a unei baze sportive și a unei săli 
de sport dotate corespunzător duce la executarea limitată a 
activităților de educație fizică în funcție de dotare și de condițiile 
meteo; 

� Limitarea școlarizării tinerilor la 8 clase câte sunt făcute în comună, 
mulți copiii neavând posibilități pentru a fi susținuți pentru a 
continua studiile la școlile urbane; slaba susținere de către multe 
familii a copiilor pentru a continua studiile liceale sau de meserii 
după terminarea a 8 clase în comună. 

ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE  

� Drumurile din unele sate administrate de Primăria Hoceni nu sunt 
toate modernizate iar în perioadele de toamnă, iarnă și primăvară 
accesul se face anevoios uneori numai cu utilaje specializate; 

� Cu toate că există, la distanță relativ mică (14 km), infrastructura de 
transport feroviar și o Stație CFR – la Crețeștii de Jos – cu posibilități 
de vagonare, aceasta este în conservare și nu mai este utilizată; 

� Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit. 

GOSPODĂRIREA 
APELOR 

� Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă 
potabilă, conform legii apelor nr. 107. 

� Zona în care se află comuna este predispusă la secetă prelungită pe 
timpul verii iar sursele de apă de suprafață în lunile iulie – 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 
septembrie au un debit foarte scăzut sau chiar sunt secate; 

� Albiile pâraielor care străbat comuna sunt înguste, pe alocuri 
colmatate iar pe timpul ploilor abundente ies din matcă și inundă 
proprietățile locuitorilor din preajma albiilor. 

ALIMENTARE CU 
APĂ 

� Locuinţe care nu sunt racordate la sistemul centralizat de alimentare 
cu apă in satele Hocenii si Oteleni; 

CANALIZARE � Lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajeră; 

ALIMENTARE CU 
ENERGIE ELECTRICĂ 

� Lipsa reţelei electrice pentru alimentarea noilor locuinţe.   

ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 

� Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale; 

PROBLEME DE MEDIU 

PROTECŢIA ŞI 
CONSERVAREA 
MEDIULUI 

� Degradarea unor suprafeţe extinse de teren în zonele de versant, în 
special prin alunecări și eroziune torenţială, dar şi prin eroziune 
puternică de suprafaţă; 

� Ponderea redusă a suprafeţelor împădurite la nivelul teritoriului 
comunal, în condiţiile reliefului cu declivitate ridicată şi subtratului 
foarte friabil; 

� Ponderea redusă a zonelor de sport și agrement; 
� Întârzierile în funcţionalizarea sistemului integrat de management al 

deşeurilor; 
� Lipsa colectării selective a deşeurilor şi a valorificării acelor fracţii 

care permit reutilizarea/reciclarea; 
� Lipsa educării/informării sistematice a populaţiei cu privire la 

importanţa protecţiei mediului şi principalele probleme în domeniu; 
� Funcţionarea closetelor uscate neimpermeabilizate, care conduce la 

infiltraţii de ape poluate şi contaminarea apelor freatice; 
� Depozitarea necontrolată de deşeuri în albii, cu riscul preluării 

acestora la creşterea debitelor, conducând la blocarea parţială a 
secţiunii şi chiar la poluarea chimică a apei. 

� Insuficientă valorificare a potenţialului turistic; 
� Lipsa semnalizării turistice a obiectivelor istorice; 
� Inexistenţa unui sistem centralizat de colectare şi depozitare a 

deşeurilor menajere în conformitate cu HG nr. 349/2005.; 
 
 Concluzii rezultate din analiza situaţiei actuale realizate la nivelul comunei Hoceni: 

- Comuna Hoceni se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime mică cu 
profil agrar, cu resurse ambientale modice, cu resurse de forţă de muncă limitate; 

- Resursele naturale ale subsolului  sunt modeste, cu toate acestea nu sunt exploatate 
suficient; 

- Resursele naturale ce se dezvoltă la nivelul solului (solul fertil, resurse forestiere, 
luciu de apă) sunt relativ bogate, dar limitate; 

- Profilul economic actual este cel agricol; 
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- Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a 
tuturor activităţilor specifice spaţiului rural; 

- Habitatul şi echipările tehnico-ediliare nu au cunoscut până în prezent îmbunătăţiri 
spectaculoase, tendinţa pentru următorii 10 - 15 ani trebuind să fie de depăşire a 
condiţiilor medii prezente la nivel de judeţ; 

- Sunt necesare precauţii privitoare la posibilitatea producerii unor fenomene ce ţin 
de riscurile naturale, în special alunecări de teren şi inundaţii. 

 
 
2.12. NECESITĂŢI ȘI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

 
 Planul urbanistic general al comunei Hoceni prefigurează dezvoltarea acesteia în 
următorul deceniu, astfel încât condiţiile pe care acesta le va defini vor afecta calitatea 
vieţii cetăţenilor. Din acest motiv este necesar ca, alături de priorităţile edilitare exprimate 
de către administraţia locală şi de principiile de dezvoltare urbană echilibrată, să se ţină 
cont şi de preferinţele locuitorilor comunei. 
 În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării populaţiei precum şi 
ca rezultat al studiilor efectuate în diferitele etape de elaborare a documentaţiei, s-au 
stabilit ca prioritare următoarele probleme: 

� Asigurarea accesului la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare pentru toată 
populaţia comunei; 

� Identificarea surselor de apă la mare adâncime și forarea de puțuri; 
� Modernizarea şi reabilitarea fondului construit şi îmbunătăţirea aspectului general al 

localităţilor Hoceni, Oțeleni, Deleni, Şişcani, Barboși, Tomșa; 
� Modernizarea întregii reţele de drumuri care acoperă teritoriul comunei; 
� Modernizarea infrastructurii educaționale și culturale; 
� Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de mediu; 
� Reabilitarea clădirilor de interes public din comună; 
� Reabilitarea și refuncţionalizarea altor imobile din domeniul public; 
� Asigurarea serviciilor de formare profesională pentru forţa de muncă; 
� Diversificarea serviciilor pentru populaţie; 
� Îmbunătăţirea și diversificarea serviciilor publice în folosul locuitorilor comunei și a 

comunelor învecinate; 
� Menţinerea în funcţiune a cabinetelor medicale, înfiinţarea unui cabinet stomatologic şi 

creşterea accesibilităţii serviciilor medicale pentru populaţie; 
� Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 
� Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru toate categoriile de persoane aflate în 

dificultate; 
� Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale şi organizarea unor zone 

destinate sportului şi agrementului; 
� Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii existente cu dotări și mobilier corespunzător; 
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� Promovarea de proiecte care să asigure un mediu salubru, în colaborare cu ONG-uri de 
profil; 

� Protecția mediului înconjurător și a naturii; 
� Promovarea unei agriculturi performante, ecologice; 
� Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 
� Încurajarea activităţilor socio-culturale și educative – organizarea de spectacole și 

târguri meșteșugărești, etc.; 
� Dezvoltarea spiritului civic şi comunitar; 
� Dezvoltarea activităţilor industriale (inclusiv mică industrie casnică şi a activităţilor 

tradiţionale, precum fierărie, dulgherie, împletituri, cărămidărie) şi a celor ce valorifică 
resursele locale (produse agricole); 

� Creşterea accesului producătorilor locali pe pieţele de desfacere (vinuri, legume, cereale 
etc.). 

� Atragerea investitorilor autohtoni și străini în comună și pentru crearea locurilor de 
muncă; Promovarea parteneriatului public-privat și crearea de oportunități și facilități 
pentru potențialii investitori autohtoni sau străini; 

  
Diagnoza realizată în prima parte a lucrării relevă faptul că această comună se va 

dezvolta în continuare, însă nu se preconizează o extindere teritorială a intravilanului în 
orizontul de timp 2015-2025. Parametrii optimi de locuire pentru populaţie vor fi atinși 
prin creșterea calităţii construcţiilor existente (reabilitări ale fondului construit) și a 
densităţii construcţiilor în limitele intravilanului existent (creșteri ale valorilor POT și 
CUT). Vor fi respectate reglementările privind zonele cu riscuri naturale, zonele de 
protecţie ale reţelelor de infrastructură, etc. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 
 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 

Până în acest an, data finalizării prezentului P.U.G., s-au realizat următoarele 
proiecte de urbanism, care au fost luate în considerare că studii de fundamentare pentru 
elaborarea P.U.G. –ului: 

� P.A.T.N. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL) 
� P.A.T.J.  (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN) 
� P.U.G.  (PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI HOCENI) 

 
Primăria Comunei Hoceni ne-a pus la dispoziţie pentru documentare şi analiză o 

serie de materiale întocmite de către autorităţile locale sau lucrări care conţin informaţii 
privind starea comunei: 

� Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni 2009-2013; 
� Planul de dezvoltare locală al parteneriatului de pe teritoriul moldo-prut judeţul 

Vaslui (versiunea detaliată); 
� Strategia de dezvoltare a comunei Hoceni 2014-2020; 

 
Demersul pe care s-a fundamentat P.U.G. HOCENI a permis formularea unor 

propuneri şi orientări pentru principalii factori de dezvoltare economico-socială, în profil 
teritorial.  

Studiul astfel elaborat şi aprobat va reprezenta pentru autorităţile administraţiei 
publice cadrul economico-social şi urbanistic de stabilire a priorităţilor de intervenţie în 
acest teritoriu. De asemenea, va oferi elemente de temă pentru planurile de amenajare 
teritorială, iar pentru investitori informaţii utile asupra resurselor naturale şi umane, cu 
posibilităţi de valorificare imediată sau în perspectivă mai largă. 

P.U.G. reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în ansamblul 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului, stabilită prin Legea nr. 350/2001. 

Elaborarea planului de urbanism general are în vedere datele şi propunerile din 
documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului privind planurile de amenajare 
naţională, zonală şi judeţeană :      

• P.A.T.N. - secţiunile I - V; 
• P.A.T.Z. Regiunea de Nord Est; 
• P.A.T.J. – Vaslui. 
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 3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ. PRIORITĂŢI 
 

Comuna Hoceni își va păstra și în perspectivă funcțiile actuale și profilul economic 
dominant, bazat pe activitățile agricole, însă este posibilă o dezvoltare a funcției turistice 
(care ar putea fi axată pe turismul oenologic şi pe vizitarea monumentelor istorice) și o 
diversificare a dotărilor sociale și comerciale existente, precum și dezvoltarea micii 
industrii bazate pe valorificarea resurselor locale rezultate din activitățile agricole. 

Dezvoltarea habitatului și a structurilor asociate acestuia trebuie să ţină seama de o 
multitudine de factori, luând în calcul oportunităţile şi restricţiile impuse de mediul 
natural (cu o importanţă semnificativă a factorului relief şi riscurilor geomorfologice care 
se manifestă pe suprafeţe extinse), rezerva de terenuri disponibile, nivelul de echipare 
edilitară şi cu căi de comunicaţie existentă şi posibilitatea extinderii şi/sau aducerii 
acestora la parametri optimi de funcţionare, punerea în valoare a potenţialului turistic 
natural şi antropic, precum şi promovarea altor activităţi economice, acolo unde este 
posibil. 

Aceste elemente de dezvoltare trebuie să ţină în permanenţă seama de necesităţile 
de protecţie şi conservare a elementelor mediului natural, care constituie în sine un alt 
deziderat al dezvoltării durabile. 
 În ceea ce priveşte restricţiile menţionate introduse de către factorul geomorfologic, 
în cadrul prezentei documentaţii au fost relevate anumite probleme legate de existenţa 
unor zone cu probleme de stabilitate şi susceptibile la riscuri - în principal alunecări de 
teren şi eroziune, în cadrul capitolului de specialitate fiind detaliate măsuri de reducere a 
riscurilor şi de protecţie a terenurilor din aceste areale. Zonele care permit extinderea în bune 
condiţii a zonelor construite, în cazul în care este solicitată această extindere, sunt arealele cu pante 
mici şi cu stabilitate bună din zona de şes şi platou. 
 Consultările echipei de elaborare a prezenţei documentaţii cu autorităţile locale şi 
cu populaţia comunei Hoceni au condus la concluzia că pe un orizont de 10 ani sunt 
prevăzute anumite extinderi ale zonelor rezidenţiale şi ale echipamentelor aferente. De 
asemenea, la solicitarea primăriei, proiectantul propune redimensionarea contururilor 
intravilanelor, astfel încât acestea să urmărească limitele de parcele, pentru a facilita 
corelarea intravilanelor cu cadastrul actual. 
 
 Ca priorităţi pentru strategia de dezvoltare, sunt de primă importanţă următoarele 
direcţii:  

� Asigurarea accesului la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare pentru 
toată populaţia comunei; 

� Identificarea surselor de apă la mare adâncime și forarea de puțuri; 
� Modernizarea şi reabilitarea fondului construit şi îmbunătăţirea aspectului 

general al localităţilor Hoceni, Oțeleni, Deleni, ŞIŞCANI, Barboși, Tomșa, şi, 
eventual, Rediu; 

� Modernizarea întregii reţele de drumuri care acoperă teritoriul comunei; 
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� Modernizarea infrastructurii educaționale și culturale; 
� Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de mediu; 
� Reabilitarea clădirilor de interes public din comună; 
� Reabilitarea și refuncţionalizarea altor imobile din domeniul public; 
� Asigurarea serviciilor de formare profesională pentru forţa de muncă; 
� Diversificarea serviciilor pentru populaţie; 
� Îmbunătăţirea și diversificarea serviciilor publice în folosul locuitorilor 

comunei și a comunelor învecinate; 
� Menţinerea în funcţiune a cabinetelor medicale, înfiinţarea unui cabinet 

stomatologic şi creşterea accesibilităţii serviciilor medicale pentru populaţie; 
� Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 
� Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru toate categoriile de 

persoane aflate în dificultate; 
� Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale şi organizarea 

unor zone destinate sportului şi agrementului; 
� Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii existente cu dotări și mobilier 

corespunzător; 
� Promovarea de proiecte care să asigure un mediu salubru, în colaborare cu 

ONG-uri de profil; 
� Protecția mediului înconjurător și a naturii; 
� Promovarea unei agriculturi performante, ecologice; 
� Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 
� Încurajarea activităţilor socio-culturale și educative – organizarea de 

spectacole și târguri meșteșugărești, etc.; 
� Dezvoltarea spiritului civic şi comunitar; 
� Dezvoltarea activităţilor industriale (inclusiv mică industrie casnică şi a 

activităţilor tradiţionale, precum fierărie, dulgherie, împletituri, cărămidărie) 
şi a celor ce valorifică resursele locale (produse agricole); 

� Creşterea accesului producătorilor locali pe pieţele de desfacere (vinuri, 
legume, cereale etc.). 

� Atragerea investitorilor autohtoni și străini în comună și pentru crearea 
locurilor de muncă; Promovarea parteneriatului public-privat și crearea de 
oportunități și facilități pentru potențialii investitori autohtoni sau străini; 

� Organizarea unor programe de plantare a zonelor de versant cu probleme 
de instabilitate în colaborare cu proprietarii privaţi de terenuri şi cu Ocolul 
silvic local; 

Posibilitatea realizării unei creşteri economice durabile se impune a fi valorificată 
prin intervenţia adecvată a tuturor factorilor decidenţi care acţionează pe plan economic, 
politic şi administrativ. Pentru creşterea valorificării potenţialului economic disponibil şi, 
ca efect, a nivelului de trai al locuitorilor comunei, este necesară întocmirea şi aplicarea 
unei strategii fundamentate care să aibă ca obiectiv pe termen scurt şi mediu refacerea şi 
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depăşirea nivelului economic general realizat anterior anului 1989, iar ca obiectiv pe 
termen lung atingerea unui nivel economic superior. 
 Evaluarea stării economico-sociale a comunei şi analiza posibilităţilor plauzibile de 
evoluţie pozitivă în viitor a spaţiului studiat au condus la conturarea unor priorităţi şi 
oportunităţi ce pot jalona evoluţia în perspectivă a acestui teritoriu. Propunerile sunt 
prezentate pe domenii, în funcţie de eficienţa lor socială şi economică, şi au valoare 
orientativă. 
 Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei Hoceni decurg din 
necesităţile imediate semnalate în cadrul cap. 2 al prezenţei documentaţii. Îndeplinirea 
acestor deziderate se va putea face în funcţie de fondurile de care dispune comuna, 
fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor priorităţi se va stabili de 
către consiliul local. 
 
DOMENII PRIORITĂŢI 

AGRICULTURĂ 

� Reabilitarea terenului accidentat prin executarea împăduririlor şi 
executarea de lucrări de îmbunătăţiri funciare şi combaterea eroziunii 
solului în vederea redării agriculturii; 

� Protejarea solului  şi valorificarea terenurilor degradate prin 
reînfiinţarea sistemului de irigaţii-drenaje; 

� Fertilizarea solului, în special cu îngrăşământ natural; 
� Mecanizarea pentru microferme; 
� Îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a animalelor; 
� Mărirea dimensiunilor exploataţiilor actuale şi înfiinţarea de forme 

noi, cu tehnologii moderne şi eficiente, prin aplicarea de soluţii 
constructive care să satisfacă fluxurile tehnologice adecvate 
dimensiunii acestora; 

� Metode şi tehnologii pentru exploataţiile zootehnice ce vizează 
păstrarea şi prelucrarea primară a produselor animale; 

� Promovarea unei agriculturi performante, ecologice; 
� 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; 

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

� Ameliorarea și reabilitarea pășunii din localitatea Tomșa, realizarea 
infrastructurii pentru alimentarea cu apă, pentru animale, pe pășune; 

� Ameliorarea și reabilitarea pășunii din localitatea Deleni, dezvoltarea 
infrastructurii pentru alimentarea cu apă, pentru animale, pe pășune; 

� Înființarea unui centru de consultanță agricolă în localitatea Hoceni; 

INDUSTRIE 
� Dezvoltarea unor capacităţi adaptate condiţiilor locale; 
� Inițierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii și pentru 

reînființarea activităților tradiționale (fierărie, dulgherie, împletituri, 
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cărămidărie); 
� Promovarea bunurilor care au asigurată baza de materii prime din 

zonele cele mai apropiate, cu familiarizare în dezvoltarea şi 
diversificarea bunurilor de larg consum; 

� Încurajarea activităţii ÎMM; 
� Atragerea capitalului investiţional autohton şi străin; 

TURISM 

� Modernizarea ofertei turistice; 
� Dezvoltarea prioritară a agroturismului; 
� Promovarea unor acţiuni care să valorifice principalele manifestări 

culturale ale zonei, prin: 
� Inițierea demersurilor și urmărirea oportunităților de finanțare 

pentru reînvierea tradiției locale de organizare și funcționare a unei 
fanfare la nivelul comunei, permanent; 

� Organizarea de către Primăria Hoceni și Consiliul Local Hoceni a 
Festivalului comunei Hoceni în prima duminică a lunii august anual, 
începând din anul 1998, promovează și potențialul economic al 
comunei; 

� Promovarea potențialului de dezvoltare al comunei prin invitarea la 
festivalul comunei atât a reprezntanților comunităților rurale și 
urbane limitrofe cât și a reprezentanților firmelor care manifestă 
interes pentru dezvoltarea în zonă, a mass-mediei; 

� Executarea activităților de protecție a zonei în special pentru 
conservarea și protecția obiectivelor monumente ale naturii, 
tradițiilor populare specifice locale și a fondului cinegetic prin 
amenajarea unui spațiu cu valoare muzeistică în clădirea Căminului 
cultural Hoceni cu obiecte din tradiția populară locală a portului 
vestimentar, meșteșugului, agricultură; 

� Stabilirea programelor de monitorizare a informaţiilor privind 
circulaţia turistică, a planurilor de dezvoltare turistică; 

� Organizarea şi conducerea unei politici turistice parteneriale prin: 
� amenajarea căilor de comunicaţie; 
� înfiinţarea reţelei de gaze naturale; 
� înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă; 
� înfiinţarea reţelei de canalizare; 
� consolidarea zonelor afectate de alunecări de teren; 
� realizarea unor dotări de agrement; 
� conservarea şi protecţia cadrului natural şi a vestigiilor istorice; 

SERVICII 

� Stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai activă a 
organelor locale, în acţiunea de sprijinire, informare şi încurajarea 
întreprinzătorilor ce desfăşoară activităţi legate de prestarea de 
servicii către populaţie sau agenţi economici; 

� Promovarea parteneriatului public-privat și crearea de oportunități și 
facilități pentru potențialii investitori autohtoni sau străini; 

�  Ridicarea calității vieții locuitorilor comunei; 
� Punerea în valoare a Centrului Administrativ Comunitar – realizat în 
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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); 

REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

� Revitalizarea prin diversificarea funcţiilor economice, îmbunătăţirea 
dotării şi echipării; 

� Coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent 
şi prin aplicarea legii privind autorizaţiile de construire; 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

� Încurajarea stabilirii familiilor de tineri; 
� Măsuri de stimulare a sectorului terţiar; 
� Creşterea ofertei de locuri de muncă prin diversificarea activităţilor 

economice existente; 
� Executarea activităților necesare de instruire și orientare a populației 

active pentru reconversie profesională, în funcție de cerințele pieței 
muncii, permanent; 

� Încurajarea autorităţilor locale de a implica cetăţenii în planificarea 
lucrărilor de investiţii (evaluarea capacităţilor); 

LOCUIREA 

� Stimularea construirii de locuinţe din materiale durabile, cu finisaje 
moderne; 

� Interdicţie definitivă de construire în zonele cu alunecări de teren 
active şi în cele cu risc de inundabilitate; 

� Dezvoltarea prioritară a zonelor neconstruite din intravilan şi 
creşterea coeficienţilor POT şi CUT; 

DOTĂRI SOCIAL 
CULTURALE 

� Modernizarea infrastructurii educaționale și culturale; 
� Dezvoltarea și modernizarea executării activităților sociale, culturale 

și sportive la nivelul comunei, permanent; 
� Extinderea rețelei internet la școlile și grădinițele din localitățile 

Deleni, Oțeleni, Şişcani și Tomșa în lungime de 11 km și dotarea 
acestora cu câte 4- 8 calculatoare; 

� Reabilitarea clădirii școlii din satul Şişcani, prin consolidare, izolare 
termică și înlocuirea tâmplăriei; 

� Construirea unei clădiri pentru grădinița din satul Şişcani, cu 1 sală 
de clasă și magazie; 

� Amenajarea unui teren de sport în suprafață de 8.000-10.000 mp pe 
terenul de lângă Cabană Şişcani; 

� Reabilitarea clădirii școlii din satul Tomșa, prin izolare termică și 
înlocuirea tâmplăriei; 

� Construirea unui nou sediu pentru Cămin cultural și Bibliotecă 
Comunală; 

� Realizarea unui „Complex sportiv” în localitatea Hoceni, pentru 
întregirea infrastructurii educaţionale; 

� Construirea unei clădiri pentru grădinița din satul Oțeleni; 
� Construirea unei clădiri pentru realizarea unui Cămin cultural în 

satul Oțeleni; 
� Reabilitarea clădirii școlii din localitatea Deleni, prin izolare termică 
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și înlocuirea tâmplăriei; 
� Construirea unui teren de sport amenajat cu sistem de iluminare pe 

terenul existent acestei destinații în localitatea Deleni; 
� Construirea unei clădiri pentru realizarea unui Cămin cultural în 

satul Barboși; 
� Realizarea unei bazei sportive cu teren de fotbal omologabil tip 1 pe o 

suprafață de 12350 mp în localitatea Barboși; 
ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE 

� Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere comunale și 
sătești, asfaltarea şi/sau pietruirea a cât mai multe dintre drumuri; 

� Decolmatarea şi amenajarea albiilor pâraielor şi şanţurilor existente în 
intravilan; 

� Reabilitarea și modernizarea podurilor și podețelor existente; 
� Construirea de poduri şi podeţe noi acolo unde este necesar; 
� Modernizarea drumurilor sătești conform profilelor propuse în 

planşa de Reglementări urbanistice aferentă RLU; 
� Menținerea în stare bună şi refacerea cuverturii asfaltice a drumurilor 

județene şi comunale, contribuind la creșterea accesibilității zonei; 
� Reabilitarea/modernizarea drumurilor de exploatare ce deservesc 

spațiul agricol al comunei; 
� Realizarea de trotuare și alei și reabilitarea celor existente pentru 

circulația pietonală în zonele de interes public din centrul localităților 
Hoceni, Oțeleni, Deleni, Şişcani, Barboși şi Tomșa; 

� Amenajarea de spații de parcare corespunzătoare în zonele cu 
obiective de interes public; 

� Marcarea și semnalizarea corespunzătoare a drumurilor și 
modernizarea intersecțiilor; 

� Amenajarea de rigole și șanțuri betonate adiacente drumurilor și 
decolmatarea celor existente pentru colectarea și dirijarea apelor 
pluviale. 

GOSPODĂRIREA 
APELOR 

� Lucrări pentru ameliorarea şi regularizarea cursurilor de apă; 
� Identificarea surselor de apă la mare adâncime și forarea de puțuri; 

ALIMENTARE CU 
ENERGIE 
ELECTRICĂ 

� Extinderi ale reţelei de joasă tensiune; 
� Înfiinţare iluminat public; 

ALIMENTARE CU 
APĂ 

� Înfiinţare alimentare cu apă în sistem centralizat în satele 
componente; 

CANALIZARE 
� Înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în satele 

componente; 
ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 

� Înfiinţare reţea gaze naturale în satele componente; 

PROTEJAREA  ZONELOR 
PE BAZA 
NORMELOR 
SANITARE 

� Se vor delimita zonele de protecţie cimitire, captări de apă, cursuri de 
apă, staţii de pompare, de clorare, rezervoare, staţie de epurare; 

� Coordonarea și conducerea activităților de colectare selectivă a 
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deșeurilor, valorificarea deșeurilor de hârtie şi carton; deșeurilor de 
metal şi plastic; și a deșeurilor de sticlă conform prevederilor L 
132/2010, pentru reducerea cantităților de deșeuri menajere, 
municipale și asimilabile, permanent. 

� Organizarea precolectării selective a deşeurilor menajere; 
� Gestionarea corectă a deşeurilor animaliere prin operaţionalizarea 

sistemului de compostare a deşeurilor organice din gospodării; 
FAŢĂ DE CULUARE 
TEHNICE 

� Se vor delimita zonele de protecţie a reţelelor edilitare şi se vor stabili 
condiţiile de construire. 

MONUMENTE 
� Se vor delimita zonele de protecţie la monumentele antropice; 
� Se vor semnala siturile naturale, zone protejate, monumente ale 

naturii. 

ZONE CU RISCURI 
NATURALE 

� Lucrări de amenajare a văilor cu regim torenţial care traversează 
intravilanele; 

� 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” 

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

 
 
3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 
 

Optimizarea relaţiilor în teritoriu vizează identificarea unor modalităţi de creştere a 
rolului teritorial al comunei Hoceni și, implicit, de dezvoltare a acestei unități 
administrative pe plan economic, demografic şi social, având ca obiectiv general creșterea 
calității vieții în acest spațiu. Atingerea acestui obiectiv trebuie să aibă la bază 
consolidarea funcțiilor existente, dar și dezvoltarea, în măsura în care există potențial, a 
unor funcții economice, administrative și sociale noi, coroborate cu o dinamică 
demografică favorabilă. 

Situată în partea central-estică a județului Vaslui, comuna Hoceni este așezată la 
vest de lunca Prutului, în zona dealurilor hușene. Reședința comunei, satul Hoceni, se află 
la distanţa de 22 km de municipiul Huşi şi la 51 km depărtare de municipiul Vaslui. 

La nord se învecinează cu comuna Crețești, la nord-est și est cu comuna Dimitrie 
Cantemir, la sud-sud-vest cu comuna Vutcani și la vest cu comuna Oltenești.  

Sub aspect administrativ şi urbanistic, comuna Hoceni este compusă din 7 localităţi: 
Hoceni (centrul de comună), Oțeleni, Deleni, Şişcani, Barboși, Tomșa şi cătunul Rediu 
(care este aproape depopulat),  cu intravilane distincte caracterizate de o morfologie mai 
laxă (deşi putem vorbi de o concentrare către văi), specifică pentru zona de deal înalt cu 
fragmentare mare a reliefului. 
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Cele mai puternice relaţii de intercondiţionare sunt cele de natură socio-culturală, 
municipiul Vaslui atrage prin existenţa unui învăţământ mediu de calitate. 

Relaţiile cu oraşul Huşi sunt de natură economică, cele mai multe relaţii se stabilesc 
între agro-zootehnia spaţiului rural şi consumul alimentar, între resursele din teritoriu şi 
industrie. 

Raporturile comerciale cunosc două nuanţe: una legată de raportul dintre 
aprovizionarea oraşului  şi depozitele en-gros din oraş şi deplasările spre oraş a 
locuitorilor din teritoriul administrativ pentru aprovizionarea cu unele bunuri sau 
comercializarea unor produse agrozootehnice de producţie proprie. 
 Se prevede o atenuare a discrepanţelor dintre nivelul de dezvoltare a zonei studiate 
şi a zonei urbane, prin mărirea gradului de confort, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de 
viaţă şi de muncă ale populaţiei. 

Nu se întrevăd mutaţii majore în ceea ce priveşte folosinţa terenurilor, dar 
practicarea unei agriculturi performante va impune crearea de asociaţii agricole. 

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată de piaţa locală, pentru 
stoparea declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice. 

Căile de circulaţie asigură în general, ca direcţie (dar nu neapărat ca stare) legătura 
cu localitatea de reşedinţă, cu municipiul Vaslui, cu municipiul Huşi dar şi cu localităţile 
învecinate. Fluxurile majore de circulaţie sunt cele legate de deplasările pentru 
aprovizionare şi pentru serviciile majore pe care le oferă municipiul Vaslui.  

Ridicarea nivelului de trai al populaţiei comunei impune mobilizarea de fonduri 
pentru modernizarea structurilor demografice-economice şi dezvoltarea pieţei muncii, în 
vederea apropierii de standardele U.E. 

În urma analizei diagnostice a relaţiilor teritoriale existente între comună și spațiul 
proxim, considerăm că elementele care pot induce o dezvoltare a acestor relaţii şi care ţin 
de cadrul de reglementare al acestei documentaţii includ: 
 1. Dezvoltarea unor domenii economice pentru care există potenţial natural şi uman şi 
modernizarea reţelelor infrastructurale: 

� atragerea de investiții și sprijinirea afacerilor din domeniul prelucrării 
produselor agroalimentare locale (producţia de vinuri, conservarea fructelor și 
legumelor, obținerea uleiurilor, producerea lactatelor și a produselor din carne, 
etc.); 

� distribuirea echilibrată în cadrul habitatului a unor servicii de necesitate 
imediată, în principal cele comerciale; 

� creșterea funcției turistice prin dezvoltarea infrastructurii specifice - organizarea 
de zone de campare pentru turiști, unități de cazare de tipul pensiunilor, unități 
de alimentație publică, alte dotări pentru turism-agrement; 

� dezvoltarea transporturilor publice pentru menținerea și creșterea legăturilor cu 
comunele învecinate şi cu centrele urbane zonale; 

� limitarea extinderii intravilanelor celor trei localităţi componente cu scopul 
protejării structurilor de activităţi ale sectorului primar - agricultură, zootehnie; 
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� amenajarea rețelelor de utilități publice (alimentare cu apă și canalizare) la 
nivelul întregului teritoriu locuit având ca scop branşarea populaţiei la aceste 
utilităţi; 

� modernizarea tuturor categoriilor de drumuri de pe teritoriul comunei, inclusiv 
a celor sătești, de importanță locală, cu scopul optimizării legăturilor în 
teritoriu. 

 2. Protecţia şi conservarea patrimoniului natural şi construit şi valorificarea acestora 
conform principiilor dezvoltării durabile: 

� instituirea unor zone verzi în arealele de risc geomorfologic, având o utilitate 
multiplă, ca element de protecţie şi zonă pentru agrement; 

� valorificarea elementelor de patrimoniu cultural-istoric al zonei prin 
promovarea monumentelor de arhitectură înscrise în LMI Vaslui; 

� protejarea prin RLU a elementelor arhitecturale valoroase prin reglementarea 
intervenţiilor permise asupra clădirilor existente. 

 
 Un aspect esențial pentru această zonă, care este clasificată conform PATN - 
Secţiunea a IVa - Reţeaua de localităţi, ca făcând parte dintre unităţile administrative rurale 
în care s-au produs scăderi accentuate de populaţie (între 30-50%) în perioada 1966-1998 
(tendinţă care continuă şi în prezent), îl constituie necesitatea unor măsuri de revitalizare 
demografică. Acestea trebuie însă corelate cu luarea unor măsuri pentru retenția 
capitalului uman în localitate. Astfel, este necesară găsirea unor soluții pentru ocuparea 
forței de muncă excedentare pe piaţa locală, prin crearea de noi locuri de muncă în 
domenii pentru care există potențial de dezvoltare, așa cum am precizat mai sus. 

 
  

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 
 
Analiza activităţilor economice și a altor tipuri de activităţi asociate acestora 

(serviciile sociale sau culturale asigurate de către instituţiile publice) pe teritoriul comunei 
Hoceni a scos în evidenţă faptul că sub aspect economic această comună are un profil 
agricol, caracterizat printr-o agricultură în exploataţii individuale mici, care au atât 
producţie vegetală, cât și zootehnică. O bună parte a acestor producţii este destinată 
autoconsumului, comercializate pe piaţa locală a acestor produse fiind sporadică. 
Diagnoza activităţilor relevă faptul că agricultura practicată este în continuare una de 
nivel subzistenţial, care implică un volum mare de forţă de muncă. 
 Structura fondului funciar cu funcţie agricolă se caracterizează printr-un grad 
ridicat de fragmentare, situaţie prezentă la nivelul întregii ţări (exploataţiile agricole din 
România au o suprafaţă medie de 1,95 ha în proporţie de peste 90%), fapt ce conduce la 
imposibilitatea desfăşurării unei activităţi eficiente în organizarea și managementul 
producţiei agricole. Din aceste considerente, fragmentarea excesivă a terenului este 
considerată un obstacol major pentru progresul tehnologic al agriculturii, deoarece 
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deţinătorii exploataţiilor de subzistenţă şi semi-subzistenţă lucrează o bună parte a 
terenului agricol, iar în majoritatea cazurilor, aceştia nu dispun de capacitatea financiară 
de a înveşti în utilaje moderne. 
 În ceea ce privește piaţa şi comercializarea produselor, principalele canale de 
comercializare a produselor agricole şi zootehnice sunt reprezentate de procesatori și 
comercianţi, respectiv de pieţele agro-alimentare și oboare, ceea ce denotă existenţa unui 
lanţ de comercializare agro-alimentar slab dezvoltat. 
 Pe piaţa cerealelor, principala problemă se referă la comercializarea acestora la 
preţuri mici, datorită existenţei unui lanţ de companii, care, prin poziţia de monopol pe 
care o deţin în domeniul depozitării şi procesării, au posibilitatea de a impune 
producătorilor preţuri mici, mai ales în contextul în care formele de asociere organizate 
(grupuri/asociaţii de producători) foarte slab dezvoltate şi nu au suficientă influenţă în 
stabilirea preţurilor. 
 Sectorul secundar (industria și construcţiile) este foarte slab dezvoltat, iar 
activităţile terţiare (comerciale și servicii pentru populaţie) au înregistrat o creștere 
relativă, însă sunt în continuare slab dezvoltate, capacitatea lor de a absorbi resursele de 
forţă de muncă fiind redusă și generând o stare de stagnare pe plan economic şi social. 
 Menţionăm absenţa/insuficienţa dezvoltare a unor domenii care pot conduce la 
diversificarea activităţilor şi la dinamizarea vieţii economice rurale, printre care serviciile 
pentru populaţie, turismul, meşteşugurile tradiţionale, agricultura „bio” şi activităţile 
industriale bazate pe resurse locale (industria alimentară). 
 Orice strategie de dezvoltate pentru comuna Hoceni trebuie să aibă în vedere o 
politică rurală complexă, care să includă managementul durabil al resurselor disponibile, 
dezvoltarea agriculturii la standarde europene, adaptată la condiţiile locale, dezvoltarea 
micii industrii în acord cu cerinţele pieţei, atragerea de investiţii din sectorul privat și 
promovarea parteneriatelor public-privat, dezvoltarea serviciilor, valorificarea resurselor 
umane, evidenţierea valorilor mediului cultural local. 
 Un aspect esenţial îl constituie necesitatea menţinerii unei populaţii rurale stabile şi 
viabile, însă acest obiectiv nu poate fi atins fără luarea unor măsuri menite să asigure 
numărul optim de locuri de muncă în agricultură şi în servicii conexe care să conducă pe 
termen lung la retenţia capitalului uman în comună. 
 Unul din principalele documente care fixează direcţii și strategii de dezvoltare 
pentru teritoriul naţional este Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care grupează 6 
priorităţi naţionale de dezvoltare, ce se menţin într-o formă conceptuală similară şi în 
PND 2014-2020. Pentru autorităţile locale din zonele rurale, prioritatea cea mai relevantă a 
PND este prioritatea 5 - Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în 
sectorul agricol, cu următoarele subpriorităţi: 
1) Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la 
cerinţele pieţei; 
2) Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale; 
3) Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere; 
4) Promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER”; 
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5) Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii; 
 
1) Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la 
cerinţele pieţei. În cadrul acestei subpriorităţi se vor realiza acţiuni precum: 
 a) Crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale de la nivelul fermei, prin: 

– realizarea de căi de acces la exploataţiile agricole (drumuri de exploatare care 
asigură accesul la terenurile agricole), 

– alimentarea cu energie electrică, 
– asigurarea unui sistem de management al apei la nivelul fermei (ex: construcţia, 

modernizarea sistemelor de irigaţii, drenaj, furnizarea apei). 
 b) Modernizarea fermelor prin: 

– acţiuni de retehnologizare a echipamentelor în vederea atingerii standardelor de 
calitate impuse de UE și  unui nivel mai ridicat de productivitate a muncii în 
agricultură.  

 c) Creşterea valorii adăugate a producţiei agricole şi forestiere prin: 
– utilizarea unui sistem competitiv de prelucrare şi marketing al produselor 

agroalimentare şi silvice. 
 d) Instruirea profesională în agricultură, prin: 

– creșterea nivelului de calificare a fermierilor şi a altor persoane care desfăşoară 
activităţi agricole sau activităţi conexe în vederea adoptării bunelor practici 
agricole. 

 e) Sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri, prin: 
– acordarea de facilităţi pentru instalarea tinerilor fermieri și practicarea unei 

agriculturi ecologice, 
– sprijin financiar pentru demararea activităţilor agricole. 

 f) Pensionarea anticipată, prin: 
– stimularea retragerii fermierilor vârstnici prin acordarea de compensaţii pentru 

cedarea exploataţiei sau a dreptului de folosinţă a acestora tinerilor fermieri. 
 g) Acordarea de servicii de consultanţă, prin: 

– organizarea unui sistem unitar pentru toţi partenerii pieţei din lanţul de 
comercializare a produselor agricole, 

– crearea serviciilor de management şi de consultanţă agricolă şi silvică. 
 h) Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a participării la schemele de calitate, prin: 

– pregătirea fermierilor şi a celorlalte persoane implicate în activităţile agricole în 
scopul sprijinirii îmbunătăţirii calităţii producţiei şi a participării la schemele de 
calitate. 

 i) Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă care, pe baza unui plan de afaceri îşi vor 
demonstra capacitatea de a deveni entităţi viabile, competitive pe piaţă, în scopul creşterii 
viabilităţii economice a fermelor, creşterii veniturilor agricultorilor şi reorientării 
producţiei agricole în funcţie de cererea şi oferta pieţei prin: 

– dezvoltarea reţelelor specializate de producţie, prelucrare şi comercializare, a căror 
funcţionare să se alinieze standardelor comunitare, 
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– încurajarea formării grupurilor de producători agricoli. 
 
2) Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor 
rurale. Această sub-prioritate se va realiza prin următoarele acţiuni: 
 a) Instalarea serviciilor de bază prin crearea de reţele de telecomunicaţii, transport 
energie şi infrastructură de apă ca servicii de bază la scară mică. 
 b) Dezvoltarea activităţilor non-agricole, prin: 

– dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti (confecţionarea obiectelor artizanale, 
ceramică, croitorie, tricotaje, prelucrarea pieilor, a papurei şi răchitei, instrumente 
muzicale tradiţionale) care să absoarbă surplusul de forţă de muncă şi să implice 
într-o mai mare măsură tinerii; 

– dezvoltarea serviciilor și agroturismului, cultivarea/recoltarea de fructe de pădure, 
sericicultură, apicultură, helicicultură. 

 c) Crearea şi dezvoltarea de afaceri în spaţiul rural prin crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi ce reprezintă sectoare din amontele şi avalul producţiei agricole şi 
care oferă atât posibilităţi de noi locuri de muncă, cât şi o piaţă de desfacere a produselor 
agricole brute. 
 d) Încurajarea activităţilor în domeniul agro-turismului şi turismului rural, prin: 

– înfiinţarea unor centre de informare, 
– crearea unei infrastructuri de recreere ce oferă acces la zonele cu potenţial natural 

sau antropic, dar şi promovarea de produse turistice (suveniruri, etc.). 
 e) Menţinerea, restaurarea și promovarea patrimoniului istoric şi cultural al 
spaţiului rural și renovarea rurală. 
 f) Promovarea zonelor rurale prin elaborarea de studii zonale şi strategii locale. 
 
3) Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere. 
 Între acţiunile indicative avute în vedere se numără următoarele: 
 a) Acordarea de plăţi compensatorii aferente programului Natura 2000. 
 b) Sprijinirea prin plăţi pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor, prin: 

– sprijinirea fermierilor în vederea utilizării terenurilor agricole prin metode care 
sunt compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, 

– conservarea peisajului, a resurselor naturale, a solului şi diversităţii genetice, 
– acordarea de sprijin financiar pentru fermieri în vederea conştientizării importanţei 

acestor aspecte şi practicării unei agriculturi ecologice. 
 c) Acordarea de prime de împădurire a terenurilor agricole sau neagricole şi de 
organizare a unor sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole, ce combină sistemele de 
agricultură extensivă şi cele forestiere. 
 d) Refacerea potenţialului producţiei forestiere prin promovarea de acţiuni de 
prevenire împotriva calamităţilor naturale și acţiuni integrate de împădurire şi de creare a 
unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere. 
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 Un alt set de obiective pe care trebuie să le aibă în vedere strategiile de dezvoltare a 
comunei Hoceni sunt cele propuse în cadrul Planului Naţional Strategic de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020: 
 
 I. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, cu următoarele obiective 
operaţionale:  

– îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea creşterii capacităţii 
manageriale a agricultorilor şi proprietarilor de terenuri agricole și păduri;  

– restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor 
agricole; 

– restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole şi a 
celor forestiere. 

 
 II. Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural, cu următoarele obiective operaţionale: 

– promovarea managementului durabil al terenului agricol; 
– sprijinirea agriculturii ecologice; 
– conservarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală ce sunt ameninţate de 

schimbarea modului de folosinţă a terenului; 
– protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării 

substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului în substanţe organice; 
– protejarea resurselor de apă prin limitarea scurgerii substanţelor poluatoare în 

reţeaua hidrografică şi infiltrarea în apele subterane; 
– conservarea biodiversităţii pe terenurile agricole şi a coridoarelor de circulaţie 

(benzile înierbate). 
 
 III. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, cu 
următoarele obiective operaţionale: 

– dezvoltarea multifuncţionalităţii zonelor rurale; 
– dezvoltarea şi stimularea în spaţiul rural a microîntreprinderilor; 
– creşterea atractivităţii zonelor rurale şi renovarea satelor; 
– dezvoltarea potenţialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale. 

 
 Priorităţile în dezvoltarea activităţilor vizează câteva direcţii, fiind structurate pe 
domenii de activitate. 
 
 3.4.1. Sectorul primar (agricultură și silvicultura) 
 
 Agricultura reprezintă o activitate tradiţională, în totalitate privată, bazată în 
principal pe cultura plantelor şi secundar pe creşterea animalelor (în special ovine, dar și 
bovine, porcine și păsări). Ea trebuie să răspundă unor cerinţe de bază, respectiv 
producerea de materii prime alimentare şi de alimente necesare aprovizionării populaţiei, 
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dar și pentru industria prelucrătoare locală sau judeţeană, în condiţiile conservării 
resurselor naturale (sol, apă, floră şi faună). 
 
 Propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt şi mediu includ: 

� Reactualizarea cartării agrochimice și pedologice și reactualizarea notelor de 
bonitare; 

� Realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea şi prevenirea 
alunecărilor de teren, a eroziunii stratului de sol şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al 
solurilor agricole din perimetrul comunei; 

� Extinderea perimetrului silvic prin măsuri de împădurire a terenurilor degradate şi 
neproductive, inclusiv a celor aflate în proprietate privată (cca. 2406 ha în 2013, conform 
INS, reprezentând cca 26% din teritoriul comunei Hoceni); 

� Asigurarea unui grad ridicat de informare a populaţiei din sectorul agricol cu 
privire la oportunităţile existente de finanţare şi cerinţele ce trebuie respectate în sectorul 
agricol; 

� Înfiinţarea unui centru de perfecţionare a agricultorilor în ceea ce priveşte practicile 
agricole recomandate: tehnici folosite, efectuarea lucrărilor agricole, utilizarea 
îngrăşămintelor chimice, etc.; 

� Dezvoltarea de ferme individuale sau asociative și sprijinirea introducerii bunelor 
practici în agricultură, inclusiv prin colaborări şi consultanţă oferită de către specialiştii 
din administraţia locală proprietarilor; 

� Adaptarea exploataţiilor agricole la condiţiile și potenţialul pedologic și climatic 
local; 

� Extinderea sistemelor de irigaţie a terenurilor agricole cu cel puţin 100 ha, având în 
vedere frecevnţa fenomenului de secetă care compromite recoltele; 

� Transferul de informaţie şi comunicarea între întreprinzătorii privaţi şi organele 
locale în scopul modernizării exploataţiilor agricole prin retehnologizare şi amenajări 
specifice (irigaţii) pe baza obţinerii de fonduri nerambursabile; 

� Promovarea şi introducerea culturilor etichetate „bio”, cu o valoare de desfacere 
superioară; 

� Racordarea la nevoile pieţei prin abordarea de culturi cu valoare economică 
ridicată şi posibilităţi de desfacere; 

� Refacerea şi exploatarea superioară a plantaţiilor de viţă de vie, pentru care există 
un potenţial natural foarte ridicat; 

� Instruirea profesională a fermierilor şi a altor persoane care desfăşoară activităţi în 
agricultură, măsură finanţabilă prin programe structurale privind dezvoltarea resurselor 
umane; 

� Sprijinirea tinerilor fermieri prin diferite tipuri de facilităţi (sprijin financiar, 
informaţional, subvenţii, facilitarea unor contracte de preluare a producţiei); 

� Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători; 
� Creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin modernizarea și extinderea 

parcului de mașini agricole (tractoare și combine); 
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� Înfiinţarea unui centru de colectare, procesare şi valorificare a produselor agricole; 
� Încurajarea dezvoltării pomiculturii şi a viticulturii – respectiv a extinderii 

plntaţiilor, care ar putea contribui şi la prevenirea unor procese de degradare a solurilor 
de pe versanţi (alunecări, eroziune în adâncime); 

� Se recomandă respectarea Ordinului nr. 225/2006 privind aprobarea Zonării 
soiurilor nobile de viţă-de-vie roditoare admise în cultură în arealele viticole din România; 

� Acordarea de consultanţă în obţinerea fondurilor pentru dezvoltarea unor activităţi 
agricole alternative pentru care există potenţial natural ridicat (bază meliferă, terenuri 
fertile, etc.), dar care necesită expertiză tehnică: 

- apicultură, 
- helicicultură (creşterea melcilor), 
- creşterea şi procesarea ciupercilor de cultură, 
- legumicultură ecologică (investiţii în sere și solarii), etc.; 

� Valorificarea îngrăşămintelor organice din gospodării pentru creşterea fertilităţii 
naturale a solului, în concordanţă cu prevederile Master Planului pentru managementul 
deşeurilor, care prevede și organizarea sistemelor de compostare a deşeurilor 
biodegradabile; 

� Acordarea de consultanţă fermierilor pentru îmbunătăţirea structurii culturilor 
prin practicarea unor asolamente corecte; 

� Lucrări pentru sporirea productivităţii păşunilor ca bază furajeră, prin combaterea 
degradării va urmare a păşunatului excesiv şi măsuri pentru refacerea covorului vegetal 
(compartimentarea pe tarlale şi utilizarea alternativă a perimetrelor respective, lucrări de 
întreţinere, însămânţări și supraînsămânţări, etc.); 

� Dimensionarea efectivelor de animale în funcţie de raportul optim între specii și de 
disponibilul local de furaje. 
 
 3.4.2. Activităţile neagricole 
 
 Activităţile industriale sunt reprezentate exclusiv prin mică industrie rurală, iar 
serviciile în principal prin cele publice (infrastructurale, învăţământ, cultură, sănătate), la 
care se adaugă comerţul. Având în vedere profilul agricol al comunei, activităţile 
neagricole se vor diversifica în sensul dezvoltării serviciilor pentru populaţie, comerţ și 
activităţi manufacturiere, necesare funcţionării unei comunităţi rurale cum este cea din 
comuna Hoceni. 
 

a) Industria 
  Obiectivele de dezvoltare pe termen scurt şi mediu privind industria vor urmări: 

� Dezvoltarea integrată a unor ramuri de producţie industrială pe baza resurselor 
locale:  produse agricole, cu un grad ridicat de prelucrare, care să producă valoare 
adăugată: 

- producerea uleiurilor comestibile şi industriale (floarea-soarelui); 
- producţia de conserve de legume şi fructe; 
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- unităţi de procesarea laptelui (producţia de brânzeturi); 
- procesarea produselor apicole; 
- procesarea cărnii, prin amenajarea unui abator pentru deservirea 

crescătorilor de animale locali şi asigurarea protecţiei producătorilor faţă 
de intermediari. 

� Orientarea spre produse agroindustriale atestate ca fiind ecologice/”bio”, care  au o 
valoare sporită pe piaţă şi spre crearea unor mărci locale pentru produse (brânzeturi, 
dulceţuri, produse din carne tradiţionale), atestate și controlate prin sisteme de asigurarea 
calităţii produselor; 

� Măsuri de ordin administrativ de creștere a activităţii antreprenoriale și a 
abilităţilor manageriale locale prin: 

- acordarea de sprijin informaţional în cunoaşterea posibilităţilor de 
finanţare a IMM-urilor din fonduri structurale; 

- fiscalitate care să faciliteze economisirea şi investiţia productivă; 
� Facilitarea accesului la spaţii și terenuri disponibile pentru potenţialii investitori; 
� Promovarea activităţilor economice tradiţionale în economia rurală și valorificarea 

aptitudinilor locale prin sprijinirea unităţilor meșteșugărești: 
- unitate pentru prelucrarea lânii (darac și tors); 
- atelier pentru împletituri din răchită; 
- unităţi de producţie a împletiturilor din lână, cu desfacere în centrele 

urbane sau la târgurile de profil; 
- un atelier de prelucrare a pieilor şi confecţionare a obiectelor tradiţionale 

de îmbrăcăminte (cojoace, bundiţe, căciuli). 
� Inițierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii și pentru reînființarea 

activităților tradiționale (fierărie, dulgherie, împletituri, cărămidărie); 
� Modernizarea infrastructurii fizice.  

 
b) Serviciile 

 În domeniul serviciilor, priorităţile includ:   
� Asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru funcţionarea pieţei agro-alimentare, 

cu condiţii specifice de desfacere a produselor; 
� Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor cu respectarea normelor igienico-

sanitare în cadrul unităţilor comerciale existente; 
� Asigurarea serviciilor pentru populaţie pentru dezvoltarea unor unităţi care să 

răspundă necesităţilor populaţiei locale: 
- servicii de întreţinere şi reparare a aparatelor electrocasnice şi radio-TV, 
- ateliere de croitorie și repararea încălţămintei, 
- salon de cosmetică şi frizerie, 
- staţie de alimentare cu combustibili auto și casnici, 
- agenţie/punct bancar.  

� Înfiinţarea în comună a unui cabinet stomatologic; 
� Dotarea cu echipamente medicale performante a cabinetelor medicale; 
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� Încurajarea cooperării şi a parteneriatelor cu sectorul privat, ONG-uri şi societatea 
civilă în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru populaţia vârstnică, persoanele 
cu dizabilităţi şi orfani din comună;  

� Înfiinţarea unui cabinet de consiliere pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate; 

� Modernizarea imobilelor servesc ca spaţii de învăţământ şi a terenurilor de sport 
aferente în localităţile componente ale comunei; 

� Amenajarea de spaţii de joacă pentru grădiniţă și dotarea cu leagăne, tobogane, 
etc.; 

� Asistenţă pentru obţinerea de fonduri pentru dotarea cu echipamente moderne a 
laboratoarelor şcolare (aparatură specifică, platforme informatice, softuri educaţionale, 
etc.) şi echiparea corespunzătoare a sălilor de clasă; 

� Modernizarea bibliotecilor şcolare și înnoirea fondului de carte existent; 
� Organizarea în cadrul școlii a unor ateliere meșteșugărești și cercuri cultural-

artistice, care să valorifice aptitudinile tinerilor din comună; 
� Stimularea creşterii participării la formarea profesională continuă la grupele de 

vârstă adulte; 
� Reducerea costurilor de utilizare a serviciilor de internet pentru a permite accesul 

unei părţi cât mai mări a populaţiei; 
� Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din Hoceni şi a Căminului 

Culturaldin Oţeleni și organizarea în cadrul acestora a unor activităţi culturale (dansuri şi 
cântec popular, formaţie corală, etc.); 

 
  

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 
 
 3.5.1. Estimarea populaţiei. Elemente demografice şi sociale 
 

Satele ce compun comuna Hoceni sunt: Hoceni, Barboși, Deleni, Oțeleni, Şişcani, 
Tomșa și cătunul Rediu, care este aproape depopulat. Din punct de vedere demografic, 
teritoriul considerat prezintă o serie de particularităţi, în strânsă legătură cu gradul de 
dezvoltare economică şi nivelul serviciilor. 

În ansamblu, dezvoltarea demografică şi socială a comunei Hoceni s-a bazat pe 
existenţa unor resurse naturale în zonă (solurile cu potenţial productiv bun, resursele 
biosferei, etc.) şi pe modul în care acest potenţial a fost pus în valoare de către 
comunităţile care au locuit acest spaţiu (culturi agricole pretabile zonei, zootehnie, 
silvicultură, etc.), dar şi pe dezvoltarea activităţilor productive de mică amploare şi de 
schimb. 

Odată cu restructurarea economică ce a urmat anului 1990, care s-a materializat în 
restrângerea substanţială a activităţilor economice de stat și restabilirea proprietăţii 
private asupra terenurilor și procesele demografice şi-au modificat ritmul şi sensul, fiind 
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evidentă în primă instanţă o mişcare de retur rural a forţei de muncă disponibilizate din 
zonele urbane care s-a estompat rapid, urmată de o mișcare, de mai lungă durată, de 
migraţie a unei părţi a populaţiei adulte pentru muncă în străinătate. La acestea se adaugă 
reducerea bilanţului natural şi apariţia tendinţelor de îmbătrânire demografică. Este 
necesară, însă, precizarea că în comuna Hoceni declinul demografic nu s-a declanşat după 
1990, ci s-a manifestat acut pe parcursul ultimilor 50 de ani. 

Diagnoza privind populaţia și resursele de muncă din comună a scos în evidenţă 
tendinţa de reducere a efectivului total de populaţie și a ponderii contingentului tânăr, 
care s-a manifestat progresiv în intervalul 1966-2015, ce a marcat o scădere a efectivului 
total al populaţiei cu 46,54%. Mai mult, evoluţii nefavorabile s-au înregistrat şi la nivelul 
structurii pe grupe de vârstă a populaţiei, prin reducerea continuă a grupei tinere în 
paralel cu creşterea relativă a celei vârstnice. 

 Dinamica populaţiei comunei este redată sintetic în tabelele de mai jos, 
datele statistice fiind în continuare utilizate ca bază pentru prognoza populaţiei pe 
parcursul decadei următoare (2015-2025). 

 

 
Sursă: Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 / Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Hoceni 
2014-2020 
 

Perioada 
Valori absolute % 

Creştere totală Creştere medie anuală Creştere totală Creştere medie anuală 
1966-1977 -963 -87,54 -18,04 -1.64 
1977-1990 -1122 -86,30 -25,65 -1,97 
1990-2000 -224 -22,40 -6,88 -0,68 
2000-2004 239 59,75 7,89 1,97 
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Perioada 
Valori absolute % 

Creştere totală Creştere medie anuală Creştere totală Creştere medie anuală 
2004-2015 -414 -37,63 -12,67 -1,15 
1966-2004 -2070 -54,47 -38,78 -1,02 
1990-2015 -399 -15,96 -12,27 -0,49 
1966-2015 -2484 -50,69 -45,54 -0,94 
Sursă: Date prelucrate după Institutul Naţional de Statistică 1998-2015 
 
În intervalul 1966 – 2002, populaţia comunei a fost distribuită pe sate în modul următor: 
  

DENUMIREA 
LOCALITĂŢII 

SENSUL EVOLUŢIEI 
1966 1977 2002  

HOCENI 865 717 590 Descreştere puternică 
BARBOŞI 952 915 806 Descreştere 
DELENI 1090 872 566 Descreştere foarte puternică 
OŢELENI 1265 1000 638 Descreştere foarte puternică 
ŞIŞCANI 767 591 398 Descreştere foarte puternică 
TOMȘA 257 216 167 Descreştere puternică 
REDIU 141 63 32 Aproape depopulat 
TOTAL COMUNĂ 5337 4374 3197 Descreştere puternică 
Sursă: Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Hoceni 2014-2020 
 
 

 
Sursă: Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Hoceni 2014-2020 

 
În studiul de faţă vom utiliza modelul de creştere tendenţială, luând ca bază de 

calcul rata medie de creştere anuală pe trei întervale diferite, 1966-2015, 1990-2015 şi 2004-
2015. Perioadele considerate se suprapun parţial şi sunt caracterizate de ritmuri diferite de 
evoluţie. Se constată, însă, că perioada 1990-2015 este cea mai moderată sub aspectul 
ritmului cu care s-a redus populaţia, şi descrie cel mai bine perioada post- 1990.  

 

Perioada 
Valori absolute % 

Creştere totală Creştere medie anuală Creştere totală Creştere medie anuală 
1966-2015 -2484 -50,69 -45,54 -0,94 
1990-2015 -399 -15,96 -12,27 -0,49 
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Perioada 
Valori absolute % 

Creştere totală Creştere medie anuală Creştere totală Creştere medie anuală 
2004-2015 -414 -37,63 -12,67 -1,15 

  
Analiza noastră ia în calcul ritmul anual de creştere a populaţiei, care include 

implicit efectele mișcării naturale și ale migraţiei populaţiei, pornind de la premisa că 
aceste tendinţe se vor păstra în orizontul de timp 2015-2025. Determinarea numărului 
de locuitori pentru următorii 10 ani (până în anul 2025) se face conform următoarei 
formule: 
 Pp = P0(1 + r)n, unde: 
 Pp = populaţia prognozată; 
 P0 = populaţia existentă; 
 r = rata medie anuală de creştere; 
 n = numărul de ani pentru care se face prognoza populaţiei. 
  
 Varianta I, având la bază ritmul mediul anual de creştere din perioada 1966-2015, 
are următoarea expresie: 
 2020:  Pp = 2853 x (1 – 9,4/1000) 5 

   Pp = 2721 
 2025:  Pp = 2853 x (1 – 9,4/1000)10 

   Pp = 2595 
 
 Varianta a IIa porneşte de la ritmul mediul anual de creştere din perioada 1990-
2015 şi are următoarea expresie: 
 2020:  Pp = 2853 x (1 – 4,9/1000) 5 

   Pp = 2783 
 2025:  Pp = 2853 x (1 – 4,9/1000) 10 

   Pp = 2716 
 

Varianta a IIIa are la bază ritmul mediul anual de creştere din perioada 2004-2015 
şi are următoarea expresie: 
 2020:  Pp = 2853 x (1 – 11,5/1000) 4 

   Pp = 2692 
 2025:  Pp = 2853 x (1 – 11,5/1000) 10 

   Pp = 2541 
 
 Toate cele 3 scenarii de evoluţie indică o scădere a efectivului de populaţie, cu 
variaţii doar în ce privește ritmul mediu anual, astfel încât variantele de prognoză se 
menţin în limite apropiate. 
 În aceste condiţii, nu putem vorbi de o variantă optimistă, respectiv de una 
pesimistă a predicţiei demografice, ci mai degrabă de variante realiste care se încadrează 
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în tendinţele regionale, evoluţia preconizată fiind una de reducere moderată a populaţiei 
totale. 
 Pentru studiul de faţă vom considera că varianta cea mai plauzibilă este cea de-a 
doua, conform căreia în 2020 populaţia comunei Hoceni va fi de cca. 2783 persoane, iar în 
2025 de 2716, prognozată prin extrapolarea ritmului mediu de creştere înregistrat în 
intervalul 1990-2015. 
 

 
  

Estimarea evoluţiei viitoare a populaţiei comunei ia în considerare câteva aspecte, 
şi anume dinamica recentă şi de perspectivă a fertilităţii, natalităţii şi mortalităţii generale, 
precum şi tendinţele mişcării mecanice a populaţiei. De asemenea, un factor cu efecte 
complexe asupra comportamentului socio-demografic al populaţiei îl constituie situaţia 
economică a locuitorilor. 
 Pentru perioada de perspectivă 2015-2025, pe baza analizei parametrilor 
demografici actuali, pornim de la câteva premise: 

� natalitatea se va menţine la un nivel constant, apropiat de cel actual (10-13‰); 
� rata mortalităţii va fluctua destul de puţin, păstrând valori relativ ridicate, 

similare cu cele înregistrate în prezent (20-25‰), datorită ponderii în creştere a 
efectivului vârstnic; 

� se va stabiliza ponderea grupei tinerilor și a contingentului fertil de populaţie, 
concomitent cu creșterea proporţiei vârstnicilor; 

� migraţia internă şi internaţională va stagna, mai ales dacă vor fi promovate 
măsuri care să crească nivelul de atractivitate a acestui teritoriu (locuri de 
muncă). 

 
 O posibilitate de redresare a evoluţiei populaţiei ar putea-o constitui întoarcerea unei 
părţi a populaţiei plecate pentru muncă în străinătate, dacă avem în vedere faptul că aceşti 
migranţi sunt temporari, existând posibilitatea stabilirii definitive în comună după ce au 
acumulat un anumit capital pe care îl investesc în construcţii sau în mici afaceri, mai ales 
în condiţiile în care actualul context economic internaţional a condus la restrângerea 
cererii de forţă de muncă pe aceste pieţe, şi, în consecinţă, la iniţierea unei mişcări de 
întoarcere a migranţilor. 
 În ceea ce priveşte evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei comunei Hoceni, 
este de aşteptat, conform structurii actuale şi parametrilor dinamici ai populaţiei, că grupa 
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vârstnică să crească în perioada următoare, atât ca pondere din total cât şi în valori 
absolute, în timp ce grupă tânără şi cea adultă vor înregistra scăderi în valori absolute, şi o 
eventuală stagnare la nivel procentual. 
 Efectele modificării continue a structurii pe grupe de vârstă se resimt şi la nivel 
social, prin creşterea gradului de dependenţă a populaţiei vârstnice, fapt ce implică o 
presiune socială şi economică mai ridicată exercitată asupra populaţiei active economic, 
precum şi nevoia din ce în ce mai ridicată de dezvoltare a unor servicii specializate 
adresate acestui segment de populaţie, în principal sanitare şi de asistenţă socială. 
 În acest sens, deşi în general în România este favorizată integrarea persoanelor 
vârstnice şi acordarea îngrijirilor necesare în mediul familial, este necesar să se aibă în 
vedere înfiinţarea unor centre specializate care să aibă drept prerogativ cel puţin 
organizarea unor activităţi sociale pentru vârstnici, ajutorarea celor cu probleme speciale 
sau dificultăţi financiare deosebite, având în vedere faptul că veniturile reduse ale 
populaţiei vârstnice sunt resimţite ca o problemă majoră în comună etc.  
 În raport cu populaţia prognozată, putem face şi o estimare a resurselor de forţă de 
muncă în orizontul 2015-2025. Astfel, dacă pornim de la premisa că rata de activitate 
înregistrată în prezent în cadrul teritoriului rural analizat, de cca. 58,5 % din efectivul 
total, se va menţine la un nivel relativ constant, rezultă că în anul 2025, populaţia activă se 
va cifra la cca. 1588 de persoane conform variantei de evoluţie agreate. 
 Pe de altă parte, există posibilitatea că valoarea ratei de activitate să înregistreze o 
diminuare, în principal datorită procesului de îmbătrânire, pe de o parte, care va duce la 
trecerea în rândul inactivilor (pensionari) a unui contingent important de populaţie din 
eşalonul superior al populaţiei adulte, ceea ce ar conduce la reducerea efectivelor active 
prognozate mai sus. 
 În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei ocupate pe sectoare mari de activitate, nu 
se preconizează evoluţii semnificative, în sensul menţinerii și în perioada următoare a 
unei rate mari de ocupare în agricultură pe fondul subdezvoltării altor tipuri de activităţi. 
 
 3.5.2. Obiective privind dezvoltarea structurii socio-economice 
 
 Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social reprezintă unul dintre 
pricipalele deziderate ale tuturor documentelor cu rol strategic sau de planificare care 
privesc teritoriul comunei Hoceni. 
 Conceptul de dezvoltare este însă unul în mare măsură subiectiv, şi relativ greu 
cuantificabil în complexitatea sa, astfel încât studiul de faţă îşi propune stabilirea unor 
obiective sectoriale, care includ: 

� Măsuri de atragere/stabilizare în cadrul teritoriului comunal a populaţiei, prin 
creşterea atractivităţii sub aspectul pieţei muncii - crearea de locuri de muncă în 
mică industrie, comerţ şi alte activităţi terţiare, agricultură ecologică, etc.; 

� Facilitarea accesului la serviciile medicale și de asistenţă socială, mai ales având 
în vedere ponderea în creştere a populaţiei vârstnice; 
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� Acţiuni de susţinere/promovare a tinerilor în raport cu procesul de învăţământ, 
în scopul creşterii nivelului de instruire a populaţiei și a calităţii resurselor 
umane; 

� Creşterea accesului la dotările edilitare a locuitorilor comunei, care se reflectă 
într-o calitate mai ridicată a vieţii. 

 Atingerea obiectivelor creionate mai sus impune implementarea unor 
programe/proiecte care ţin de toate sferele activităţilor umane desfăşurate în teritoriul 
analizat – economia locală şi piaţa forţei de muncă, locuire şi servicii publice. 
 Propunerile privind dezvoltarea activităţilor economice a sunt detaliate în capitolul 
privind dezvoltarea activităţilor economice, măsurile preconizate având ca principal efect 
angrenarea forţei de muncă locale şi asigurarea veniturilor necesare pentru o bună parte a 
populaţiei. 
 
 Sub aspectul funcţiei de locuire, analiza situaţiei existente a condus la concluzia că 
fondul locativ este într-un proces de ameliorare ca suprafaţă, număr de locuinţe noi, 
materiale de construcţie utilizate, etc., însă o parte a locuinţelor mai vechi sunt construite 
din materiale nedurabile, iar gradul de racordare la reţelele tehnico-edilitare este 
necorespunzător în raport cu cerinţele populaţiei. De asemenea, o parte dintre clădirile de 
locuit au parametri reduși ai eficienţei energetice. 
 În aceste condiţii, creşterea gradului de confort constituie una dintre priorităţile 
acestui plan de urbanism, în acest sens fiind necesare măsuri privind: 

� utilizarea materialelor durabile în construcţii, însă menţinându-se, pe cât 
posibil, valorile şi materialele locale; 

� realizarea construcţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu 
reglementările urbanistice în vigoare; 

� respectarea zonelor de protecţie a obiectivelor care impun un asemenea regim 
(foste zone de depozitare a deşeurilor, obiective edilitare cu regim special şi 
zonă de protecţie, etc.), în conformitate cu reglementările urbanistice care vor fi 
aprobate în cadrul P.U.G.; 

� evitarea zonelor de risc (albii, zone cu alunecări şi ravene). 
 
 Starea de sănătate a populaţiei reprezintă o altă prioritate în ceea ce priveşte 
populaţia teritoriului analizat, fiind strâns legată de accesibilitatea serviciilor medicale 
(proximitate), de nivelul de educaţie sanitară a populaţiei şi de posibilităţile economice ale 
celor care apelează la aceste servicii, chiar dacă gratuitatea lor este asigurată în unele 
cazuri. 
 Considerăm că starea de sănătate a populaţiei ar putea fi ameliorată printr-o serie 
de măsuri, printre care: 

� îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţia sanitară, prin programe iniţiate 
de către autorităţile locale în colaborare cu ONG-uri; 

� asigurarea unor controale medicale şi tratamente în unităţile de învăţământ 
școlar și preșcolar prin programe ale Primăriei şi instituţiilor respective; 
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� creşterea nivelului dotărilor de specialitate de care beneficiază unităţile sanitare 
și de asistenţă socială (medicină de familie, stomatologie); 

� extinderea serviciului de asistenţă medicală la domiciliu pentru persoane cu 
dizabilităţi și în cazul persoanelor vârstnice, inclusiv prin atragerea unor ONG-
uri de profil. 

 
 În ceea ce priveşte învăţământul, diagnoza situaţiei existente a scos în evidenţă 
faptul că populaţia școlară este relativ constantă și nu se înregistrează abateri de la 
parametrii normali ai desfășurării activităţii didactice. Acest fapt nu exclude, însă, 
posibilitatea îmbunătăţirii nivelului de instruire a populaţiei, cu efecte directe asupra 
calificării resurselor umane din teritoriul analizat. Măsuri utile pe termen lung ar putea 
include: 

� modernizarea unora dintre spaţiile de învăţământ prin dotarea cu echipamente 
specifice pentru laboratoare de specialitate și echipamente informatice, etc.; 

� dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea 
calificării corespunzătoare a acestora; 

� consilierea populaţiei școlare în vederea continuării studiilor și orientării către 
domenii de studiu/activitate cerute pe piaţa muncii, în concordanţă cu abilităţile 
lor individuale. 

 
 Un alt domeniu de interes pentru studiul de faţă îl constituie dezvoltarea forţei de 
muncă, fiind necesare în acest sens acţiuni de susţinere, care includ: 

� integrarea forţei de muncă în structurile economice locale (comerţ, mică 
industrie, agricultură ecologică); 

� o atenţie sporită acordată reconversiei profesionale a populaţiei şomere, în 
parteneriat cu AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste activităţi. 

 
 În fine, mişcarea demografică, ce manifestă o tendinţă defavorabilă pe termen lung, 
reducerea semnificativă a fertilităţii şi natalităţii, avansarea procesului de îmbătrânire a 
populaţiei, reducerea ponderii tinerilor și scăderea pe termen mediu a efectivului total, 
trebuie pe cât posibil gestionată printr-o serie de măsuri concertate, printre care: 

� sprijinirea creşterii natalităţii prin facilităţi (financiare, asistenţă şi consiliere 
medicală) asigurate tinerelor mame şi creşterea cuantumului alocaţiilor pentru 
copii; 

� reţinerea populaţiei tinere instruite (cadre didactice, cadre medicale, tineri 
antreprenori) din localitate prin acordarea unor facilităţi, în funcţie de 
posibilităţile autorităţilor locale de tipul primelor de instalare sau suport pentru 
construcţia de locuinţe (concesionarea unor terenuri ale primăriei, etc.). 

 
 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 



Proiectant general: S.C. FLOYD PROJECT   S.R.L  Iași 
J22/11/2004; CUI 16030636, tel. 0742645906; floyd_project2004@yahoo.com 

Proiectant de specialitate: S.C. GEOARTIS   S.R.L  Iași 
J22/539/2011; CUI 28215220, tel. 0741241421; geoartis@ymail.com 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM, COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI 

Piese scrise 

Proiect nr.: 4/2015                               Faza: P.U.G. Pag: 131 

proiectare infrastructura, urbanism și amenajarea teritoriului 

 
 

 
 3.6.1. Căi de circulaţie rutieră 
 

Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere din cadrul comunei 
Hoceni, se impun câteva măsuri urgente pentru intrarea în normalitate, şi anume: 

• se propun măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de 
circulaţie conform prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea 
soluţiilor la condiţiile existente şi utilizarea infrastructurilor actuale;  

• modernizarea cu îmbrăcăminţi permanente sau în prima fază pietruirea întregii 
reţele de drumuri care sunt din pământ şi reprofilarea lor; în acest sens primăria 
comunei Hoceni va comanda efectuarea de proiecte tehnice de soecialitate 
pentru modernizarea sau pietruirea drumurilor sătești din comună; 

• construcţii de poduri şi punţi pietonale; 
• refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a 

lungul drumurilor aferente comunei Hoceni; 
• corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi 

amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 
• amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului comunei; 
• îmbunătăţirea stării de mobilitate a drumurilor judeţene şi comunale 

urmărindu-se creşterea capacităţii portante prin consolidarea sistemelor rutiere 
(ranforsări), modernizări, tratamente bituminoase, alegerea soluţiei fiind 
determinată de condiţiile locale şi recomandărilor de specialitate.                                                                                                                                      

 
Observaţii: 
Neexecutarea la timp a acestor lucrări va duce la creşterea dificultăţilor de 

remediere atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor. 
 Profilele de drumuri figurate în planşa reglementări au ţinut cont de profilele 
tramei existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje 
se va face în conformitate cu prevederile R.L.U. (Normele tehnice privind proiectarea şi 
realizarea străzilor în localităţile rurale – M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV. 1998). 

 
 
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. 
BILANŢ TERITORIAL 

 
 3.7.1. Stabilirea teritoriului intravilan 
 

Având în vedere necesităţile de dezvoltare ale localităţilor componente ale comuei 
Hoceni, precum şi mutaţiile recente survenite în ultimii 15 ani sub aspectul utilizării 
terenurilor pe teritoriul comunei, a fost necesară reactualizarea limitelor teritoriului 
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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 scadea 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. 
 În cadrul intravilanului actual ponderea cea mai ridicată o are zona rezidenţială, 
destinată locuirii, care va însuma 85,67% din intravilanul propus, fiind constituită din 
terenuri ocupate cu curţi-construcţii, construcţiile având regim mic de înălţime, respectiv 
1-2 niveluri (P+1-2E). Morfologia habitatului este de tip dispersat, cu densitate redusă a 
construcţiilor şi suficient spaţiu construibil pentru dezvoltări ulterioare care să nu necesite 
costuri foarte ridicate pentru punerea în loc a infrastructurii specifice. Un factor restrictiv 
pentru dezvoltarea urbanistică a celor două localităţi îl constituie riscurile geomorfologice 
(alunecări, eroziune torenţială), care, împreună cu pantele mari din anumite zone de 
versant, au impus stabilirea unor interdicţii temporare sau definitive de construire. 

Se propune un intravilan cu o suprafață 646,26 ha, distribuit pe localități 
componente după cum urmează: 
 

Localitate Suprafața (ha) % din total intravilan 

Hoceni 134,96 21,24% 

Oțeleni 149,23 23,48% 

Deleni 116,60 18,35% 

Şişcani 93,66 14,74% 

Barboși 102,45 16,12% 

Tomșa 33,29 5,24% 

Rediu 5,24 0,82% 

Total comună HOCENI 635,43 100,00% 

 
3.7.2. Zonificarea funcţională a intravilanului propus 
 

BILANT 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   0,00% 
                               - 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% 
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V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 4,22 0,66% 

VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU 
ECHIPARE TERITORIALĂ , din care:   0,00% 
                               - 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 existent         635,43 100,00% 

 
 A. Zona cu funcțiuni complexe de interes public 
 - suprafaţa actuală: 7,44 ha 
 - suprafaţa 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. 
 
 B. Zona de locuințe și funcțiuni complementare 
 - suprafaţa actuală: 620,56 ha 
 - suprafaţa propusă: 544,39 ha 
 Zona destinată locuinţelor va creşte prin reconturarea intravilanului pentru a 
coincide cu structura cadastrală şi prin introducerea în această zonă a terenurilor libere 
din intravilan. Procentul de ocupare al terenului (POT) stabilit pentru zonele de locuinţe 
individuale prin RLU aferent prezentului P.U.G. este de 30%, restul rămânând cu 
destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi. Construcţiile de locuinţe vor 
avea un regim de înălţime P, P+1E. 
 
 C. Zona unități industriale și agricole 
 - suprafaţa actuală: 17,26 ha 
 - suprafaţa propusă:  17,26 ha 
 Zona unităţilor industriale şi depozite nu va creşte în perioada următoare. În 
funcţie de particularităţile acitivităţilor productive, obiectivele industriale vor utiliza zona 
industrială existentă sau, în cazul unităţilor fără impact asupra mediului, vor putea fi 
asimilate funcţiunilor complementare locuirii. 
  
 D. Zona de parcuri, terenuri de sport, zone de agrement 
 - suprafaţa actuală: 2,20 ha 
 - suprafaţa propusă:  2,20 ha 
 Zona de parcuri, terenuri de sport, agrement, plantaţii protecţie nu va creşte în 
perioada următoare. 

In comuna exista o suprafata totala de spatii verzi de 9,64 ha, ceea ce inseamna 
33,79 m2 spatiu verde / cap de locuitor (calculul este prezentat in capitolul anterior). 
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Având în vedere cerinţele privind asigurarea suprafeţelor de spaţii verzi - minimum 26 
mp/loc., deducem ca comuna Hoceni se încadrează în prezent în aceste standarde. 

 
 E. Zona gospodărie comunală (cimitir) 
 - suprafaţa actuală: 4,22 ha 
 - suprafaţa propusă:  4,22 ha 
 Zona pentru gospodărie comunală include în prezent cimitirele din cele trei 
localităţi componente, la care se propun extinderi. 
 
 F. Zone cu destinații speciale și cu echipare teritorială, din care: 
                               - căi de comunicație 
                               - rezervor de apă 
 - suprafaţa actuală: 51,97 ha 
 - suprafaţa propusă:  51,97 ha 
 
 Zona aferentă circulaţiei carosabile se va modifica sub aspect calitativ prin 
modernizarea străzilor şi modificarea profilelor existente conform RLU şi planşei de 
Reglementări urbanistice, având în vedere faptul că în prezent trama stradală prezintă 
profile longitudinale şi transversale şi îmbrăcăminţi necorespunzătoare, şi lipsesc 
şanţurile de colectare a apelor pluviale. Sub aspectul suprafeţei nu sunt preconizate 
creşteri ale acestei zone. 
 
 G. Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 
                 - canton silvic 
 - suprafaţa actuală: 5,82 ha 
 - suprafaţa propusă:  5,82 ha 
 

3.7.3. Bilanţ teritorial 
 

Bilanţ propus comuna Hoceni: 

SUPRAFETE INTRAVILAN PE SATE, COMUNA HOCENI 

Nr 
crt SAT HOCENI BARBOSI DELENI OTELENI SISCANI TOMSA REDIU TOTAL 

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

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

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

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

 

BILANT TERITORIAL PROPUS TOTAL COMUNA HOCENI 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 7,44 1,17% 
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II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 544,39 85,67% 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE   0,00% 

                               - 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:   0,00% 

                               - 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% 

 
 
Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă pe sate  astfel : 
 

BILANT TERITORIAL LOCALITATEA BARBOȘI 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 1,15 1,12 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 87,66 85,56 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale - - 

                               - unități agricole 3,74 3,65 

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT 0,50 0,49 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,42 0,41 

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

                               - căi de comunicație 8,27 8,07 

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,71 0,69 

TOTAL teritoriu intravilan propus 102,45 100,00 

   
   BILANT TERITORIAL LOCALITATEA DELENI 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 1,35 1,16 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 98,16 84,19 
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III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale 0,70 0,60 

                               - unități agricole 5,35 4,59 

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT - - 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,75 0,64 

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

                               - căi de comunicație 9,40 8,06 

      

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,89 0,76 

TOTAL teritoriu intravilan propus      116,6 100,00 

   
   BILANT TERITORIAL LOCALITATEA HOCENI 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 2,96 2,19 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 111,30 82,47 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale 2,00 1,48 

                               - unități agricole 4,90 3,63 

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT 0,70 0,52 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,73 0,54 

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

                               - căi de comunicație 10,92 8,09 

                               - rezervor de apă 0,18 0,13 

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 1,28 0,94 

TOTAL teritoriu intravilan propus      134,96 100,00 

   
   BILANT TERITORIAL LOCALITATEA OȚELENI 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 1,12 0,75 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 136,37 91,38 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale     

                               - unități agricole     
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IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT 0,50 0,34 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,57 0,38 

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

                               - căi de comunicație 10,48 7,02 

      

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,19 0,13 

TOTAL teritoriu intravilan propus         149,23 100,00 

   
   BILANT TERITORIAL LOCALITATEA ȘIȘCANI 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 0,69 0,74 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 79,86 85,27 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale     

                               - unități agricole     

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT 0,50 0,53 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,67 0,72 

VI - ZONE CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU ECHIPARE 
TERITORIALĂ , din care:   0,00 

                               - căi de comunicație 8,25 8,81 

      

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 2,03 2,17 

                               - canton silvic 1,66 1,77 

TOTAL teritoriu intravilan propus      93,66 100,00 

   
   BILANT TERITORIAL LOCALITATEA TOMȘA 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC 0,17 0,51 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 26,66 80,08 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale     

                               - unități agricole 0,57 1,71 

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT     
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V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,53 1,59 

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

                               - căi de comunicație 4,34 13,04 

      

VII - ALTE ZONE (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,72 2,16 

                               - canton silvic 0,30 0,90 

TOTAL teritoriu intravilan propus         33,29 100,00 

   
   BILANT TERITORIAL LOCALITATEA REDIU 

Zone funcţionale ha % 
I - ZONĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEXE DE INTERES PUBLIC - - 
II - ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 4,38 83,59 

III - ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE     

                               - unități industriale - - 

                               - unități agricole - - 

IV - ZONĂ DE PARCURI, TERENURI DE SPORT, ZONE DE 
AGREMENT - - 

V - ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ (CIMITIR) 0,55 10,50 

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

                               - căi de comunicație 0,31 5,92 

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

TOTAL teritoriu intravilan propus        5,24 100,00 
 

 

 
 3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 
 
 Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi 
degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi 
importante pagube materiale. În general, sunt considerate riscuri naturale acele 
evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o 
stare de echilibru existentă. 
 Complexitatea riscurilor contemporane implică necesitatea de a avea o viziune 
globală asupra acestora, precum şi a metodelor şi mijloacelor de prevenire şi de 
intervenţie avute la dispoziţie.  
 Sunt considerate riscuri naturale, afectând şi teritoriul comunei Hoceni, 
următoarele: 
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� inundaţiile provocate de reţeaua hidrografică, datorită ploilor și/sau topirii 
zăpezilor; 

� furtunile și secetă; 
� cutremurele; 
� alunecările de teren și eroziunea în adâncime. 

 Efectele distructive ale acestor procese/fenomene pot fi însă evitate sau atenuate 
într-o măsură suficient de mare pentru a evita producerea de daune majore sau pierderi 
de vieţi omeneşti, cu condiţia identificării zonelor de risc şi a adoptării unor măsuri 
concertate de protecţie. 
                                       
 3.8.1. Inundaţii 
 
 Apariţia inundaţiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor 
pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la un şir de măsuri şi acţiuni menite 
să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Managementul inundaţiilor 
este uşurat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil şi adesea este posibilă o 
avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit este posibil să se precizeze şi cine şi ce va fi 
afectat de inundaţii. 
 Conform “Strategiei de management al riscului la inundaţii” principalele activităţi ale 
managementului inundaţiilor sunt: 
 
 I. Activităţi preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire): 
 Aceste acţiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale 
generate de inundaţii prin: 

� 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; 
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� 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 secţiunea de scurgere a apei; 

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

� comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii. 
 
 II. Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce 
se întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii: 

� 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 judeţean pentru 
intervenţia operativă. 

 
 III. Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 

� ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de 
dezastru şi revenirea la viaţa normală; 

� 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. 

 
 3.8.2. 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; 
� 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 
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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. 

 Pe termen mediu și lung se recomandă plantarea de perdele de protecție la limita 
intravilanului și în zonele expuse la viscol și acumularea de volume mari de zăpadă. 
 
 3.8.3. Alunecări de teren, eroziuni și cutremure 
 
 Având în vedere extinderea suprafeţelor afectate de alunecări de teren, și, în 
subsidiar, a eroziunii în adâncime, pe teritoriul comunei Hoceni (detaliate în capitolul de 
diagnoză asupra riscurilor naturale) sunt necesare măsuri de prevenire şi combatere a 
acestor fenomene, cu scopul reducerii intensităţii acestora şi chiar a stopării lor totale. 

În cazul orientării în continuare a parcelelor cu latura lungă pe linia pantei şi 
executarea lucrărilor agricole din deal în vale, eroziunea se va accentua, pierderile de sol 
fiind proporţionale cu valoarea pantei, volumul şi caracterul precipitaţiilor, structura şi 
textura solului şi structura culturilor. Efectuarea lucrărilor pe solul umed, trecerile 
mecanice repetate, mobilizarea superficială a solului au dus şi conduc în continuare la 
stricarea structurii, dezechilibrarea regimului aerohidric, creşterea tasării şi compactării.  
 Pe pajişti, încărcarea cu animale şi păşunatul pe timp umed duc la distrugerea 
covorului ierbos, tasarea şi pulverizarea solului, favorizând reactivarea şi declanşarea 
alunecărilor de teren. 
 
 Astfel, amenajarea antierozională a solului ar trebui să prevadă o mai mare atenţie 
organizării, conform legii, a unităţilor teritoriale de lucru şi ameliorare a solului şi a 
drumurilor de exploatare, pentru a asigura condiţiile cele mai favorabile aplicării 
mecanizării lucrărilor agricole pe linia curbei de nivel şi a transportului în concordanţă cu 
cerinţele de atenuare a proceselor de degradare a solurilor. 
 Lucrări de amenajare a terenurilor şi protecţia împotriva degradării solurilor prin 
procesele de deplasare în masă precum şi pe terenurile cu exces de umiditate . Se impun 
măsuri care includ: 

� 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; 
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� 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 cazul alunecărilor de teren/prăbuşirilor de teren se va executa: 
- evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale; 
- relocarea de urgenţă a persoanelor sinistrate; 
- măsuri de căutare / salvare a eventualelor victime; 
- acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor afectate; 
- evaluarea efectelor generate de alunecările de teren prin echipe de experţi. 

 
În cazul producerii unui cutremur se va executa: 

 - formaţiunile de cercetare vor executa cercetarea raionului şi delimitarea zonelor 
(construcţiilor) cu grad ridicat de pericol; 
 - amenajarea căilor de acces pentru salvarea victimelor, acordarea primului ajutor 
şi evacuarea populaţiei şi a bunurilor materiale se va execut ade către formaţiunile de 
deblocare-salvare în cooperare cu cele de salvare şi alte formaţiuni specifice; 
 - participarea la amenajarea şi asigurarea funcţionării punctelor de adunare 
sinistraţi; 
 - participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană, şi 
medicamente; 
 - grupa, de intervenţie pe autospeciala de stins incendii va actiona in vederea 
localizării si stingerea incendiilor. 
  
 “Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă”: 

  
a) Obiective generale 

 Obiectivele sociale ale acestei strategii au în vedere protecţia populaţiei şi a 
comunităţilor umane împotriva situaţiilor de urgenţă, prin asigurarea unui nivel de 
educaţie preventivă, instruire şi protecţie a populaţiei. 
 Obiectivele de mediu urmăresc ca prin realizarea strategiei să se atingă obiectivele 
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socioeconomice, cu păstrarea unui echilibru între dezvoltarea economico-socială şi 
protejarea mediului. 
 Sintetic, obiectivele strategiei de prevenire a situaţiilor de urgenţă sunt: 

• salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de 
situaţii de urgenţă; 

• crearea unui sistem integrat de răspuns la situaţiile de urgenţă prin organizarea din 
timp a comunităţilor locale din zonele de risc pentru gestionarea situaţiilor de 
urgenţă; 

• creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a manifestării 
situaţiilor de urgenţă; 

• diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management 
adecvat de înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuare a populaţiei din zonele de 
risc; 

• creşterea rolului autorităţilor administraţiei publice locale, prin descentralizarea 
deciziei şi răspunderii şi optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în caz 
de situaţii de urgenţă; 

• utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea 
infrastructurilor şi a măsurilor de prevenire, intervenţie şi reabilitare a zonelor 
afectate; 

• menţinerea unor activităţi economice minimale şi asigurarea supravieţuirii 
populaţiei în zonele grav afectate. 
 

b) Obiective specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă generate de riscuri 
naturale 
 Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale 
presupune un efort conjugat şi multidisciplinar, implicând resurse umane şi materiale 
deosebite. 
 Cum împiedicarea manifestării acestor riscuri nu este posibilă, activitatea de 
prevenire are în vedere influenţarea caracteristicilor legate în primul rând de 
vulnerabilitatea populaţiei, bunurilor materiale şi proprietăţii, prin măsuri şi acţiuni de 
apărare. 
  

Obiectivele specifice sunt: 
• identificarea şi delimitarea zonelor expuse riscului; 
• întreţinerea lucrărilor şi amenajărilor de apărare şi realizarea unora noi în zonele 

expuse riscului; 
• implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare; 
• întocmirea planurilor de apărare în vederea unei gestionării eficiente a situaţiilor 

de urgenţă determinate de manifestarea riscului specific: 
 - planuri de intervenţie; 
 - planuri de înştiinţare-alarmare a populaţiei; 
 - planuri de evacuare a populaţiei în cazul situaţiilor de urgenţă; 
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• asigurarea logistică în cazul situaţiilor de urgenţă; 
• elaborarea hărţilor de risc pentru localităţile vulnerabile; 
• elaborarea politicilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu hărţile de risc; 
• implementarea unor sisteme de asigurări obligatorii pentru locuinţele din zonele 

de risc; 
• pregătirea populaţiei şi a autorităţilor privind responsabilităţile şi modul de acţiune 

în fazele pre-dezastru, dezastru şi post-dezastru; 
• elaborarea unor programe naţionale şi locale care să vizeze strămutarea 

comunităţilor din zonele de risc major, în care nu se pot aplica alte măsuri de 
reducere a riscului sau acestea nu sunt viabile din punct de vedere al costurilor. 

 
  

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 
 În procesul de dezvoltare edilitară a comunei Hoceni se va ține cont de prevederile 
următoarelor documente: 

� „PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL - PATN”: Legea nr. 
171 - Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a II-a Apa; 

� Decretul nr. 567 - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa 
(http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-
teritoriului-in-context-national/-4697). 

� „PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢULUI VASLUI”, întocmit 
de URBAN PROIECT în anul 2004; 

� „STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI Hoceni 2014-2020” 
� Proiectele de dezvoltare aflate în desfăşurare; 
� Proiectele Agenţiilor Naţionale; 
� Normele şi Normativele aflate în vigoare. 

 
 3.9.1. Gospodărirea apelor 
 
 Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Hoceni: 

� dirijarea controlată a apelor meteorice; 
� diguri de protecţie şi exploatare pentru apărare contra inundaţiilor; 
� consolidari ale malurilor albiei la cursurile de apa, in vederea protectiei 

proprietatilor, a drumurilor și podurilor din imediata vecinatate; 
� se va asigura protecţia sanitară de minim 30 m de la albiile minore, conform 

Legii Apelor 107, Anexa nr. 2; 
� se va respecta HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidrogeologică la captările de apă. 
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 3.9.2. Alimentarea cu apă 
 
 Se propune realizarea unor rețele de alimentare cu apa in urmatoarele sate: Barboși, 
Deleni, Şişcani si Tomșa. Situația proiectelor în localitățile comunei Hoceni este: 
 

Denumirea localității 
(sat) 

Lungime rețea 
prevăzută (km) 

Situația existentă  

Barboși 7,80 
Sistem pentru care este întocmit Proiect tehnic, propus la 
finațare la POIM-Mediu prin ADI Vaslui  

Deleni 6,95 
Sistem finanțat prin OG 7/2006 și preluat din anul 2013 în 
PNDL / OG 28/2013, în curs de execuție   

Şişcani 6,30 Sistem pentru care este întocmit Proiect tehnic propus la 
finațare la POIM-Mediu prin ADI Vaslui Tomșa 2,75 

Rediu 0 
Nu se justifică realizarea unui sitem centralizat de 
alimentare cu apă. 

Sursă: Compartimentul Proiecte din cadrul Primăriei comunei Hoceni, din Strategia de dezvoltare rurală 
durabilă a comunei Hoceni 2014 - 2020 
 
 Scopul proiectului de alimentare cu apă în sistem centralizat este creşterea calităţii 
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei din satele comunei, prin reducerea riscului 
îmbolnăvirilor hidrice prin furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei 
CE  98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002. 

Consumuri de apa estimative: 
 

Localitatea 
Nr. locuitori 
(recensămant 
2011) 

Qzi 
med.  
mc/zi  

Qzi 
max. 
mc/zi 

Qorar 
max. 
mc/h 

Barboși 712 150 115 10 

Deleni 526 215 175 7 

Şişcani 332 70 60 5 

Tomșa 136 70 60 3 

 
Cantitătile de apă necesare pentru localităţile Hoceni şi Oțeleni se vor determina 

conform GP 106-04 “Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi 
canalizare în mediul rural”, STAS 1343/1-1995, NP133/2013. 
 

În vederea asigurarii debitelor de apa mentionate, se prevede realizarea unui 
sistem centralizat de alimentare cu apă, constând din: 

 
o Sursa de apa -  necesarul de apa se asigura din sursa subterana, captarea facindu-se 

prin intermediul unui/ unor puturi forate de mare adincime.  
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• Pozitia exacta a putului/puturilor, numarul acestora, debitul capabil, 
adincimea, nivelele de exploatare si calitatea apei, vor rezulta in baza unui 
studiu hidrogeologic definitiv, care se va intocmi in cadrul fazelor ulterioare 
de proiectare.  

• Corectarea calitatii apei, daca se impune, se va putea face prin intermediul 
unor instalatii amplasate in camera vanelor de la rezervoarele de 
inmagazinare.  

• Putul/puturile vor fi echipate cu electropompa submersibila si cabina de 
protectie semiingropata. In zona sursei, se va amplasa un rezervor tampon si 
o statie de pompare care sa asigure vehicularea apei spre rezervoarele de 
inmagazinare. Se vor delimita zonele de protecţie sanitară a sursei de 
alimentare cu apă; se vor proteja împotriva poluării şi alterării calităţii apei 
brute. 

 
o Conductele pentru aducţiunea apei asigura transportul apei de la sursa la 

rezervoarele de inmagazinare. Traseul conductei va fi cât mai scurt posibil şi uşor 
accesibil, situat în apropierea drumului, pentru a se putea interveni uşor în caz de 
avarie şi a nu degrada terenurile agricole. Pentru conductele de aducţiune se vor 
folosi ţevi de polietilenă de înaltă densitate, acestea având o perioadă îndelungată 
de exploatare. 
 

o Înmagazinare apa 
• Rezervoarele de apă vor fi amplasate pe înălţimile naturale, în zone stabile 

din punct de vedere al terenului 
• Amplasamentul propus va avea în vedere asigurarea unei distribuţii 

gravitaţionale în întreaga localitate. 
• Capacitatea rezervoarelor se va stabili astfel încât să se asigure 

înmagazinarea rezervei intangibile de incendiu, compensarea variaţiilor 
orare şi avarii. 

• Rezervoarele vor fi prevăzute cu racord direct al maşinilor de intervenţie ale 
pompierilor. 

 Primăria Hoceni îşi asumă responsabilitatea, prin împuterniciţi speciali, pentru 
menţinerea rezervei intangibile de incendiu în rezervor, cât şi pentru manevrarea vanei 
care face posibilă utilizarea rezervei în condiţiile prevăzute de Normativul NP133/1/2013. 
De asemenea în sarcina Primăriei intră combaterea incendiului pe baza scenariilor 
elaborate de Comandamentul de Pompieri. 
 

o Reţea de distribuție 
 Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte de PEHD, PN 6atm, cu diametre 
diferite. Conductele se vor amplasa în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta 
platforma drumurilor sau proprietăţile locuitorilor. Reţeaua de distribuţie va fi echipată 
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cu cămine de vane şi hidranţi de incendiu. Dimensionarea reţelei se va face conform 
prevederilor standardelor în vigoare. 
 Pe retelele de distributie, cu Dn≥100mm, se vor prevedea hidranti de incendiu cu 
Dn=80mm. 

Criteriile de amplasare a hidrantilor de incendiu sunt: 
- in zone usor accesibile pentru autospecialele pentru stins incendiu; 
- in zona cladirilor publice unde fluxul de circulatie este mai mare; 
- distanta maxima intre doi hidranti alaturati va fi de 100 m, conform 

normativului NP133/2013. 
Se recomanda folosirea hidrantilor de tip subteran.  
Se va limita presiunea statica in reteaua de distributie, la max. 60mCA. In zonele cu 

depasire a acestei presiuni, se prevad reductoare de presiune. 
  

Zone de protecţie sanitară 
Perimetrele de protecţie sanitară a surselor de apă in conformitate cu HG nr. 930 

din 2005, la sursa de apă si la rezervorul de acumulare a fost prevăzută imprejmuirea 
suprafeţelor respective cu gard.  

Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare (10m), instalaţii de tratare 
(20m), rezervoare îngropate (20m), aducţiuni(10m), conform H.G. 930/2005. 

Toate lucrarile de alimentare cu apa – sursa, aductiuniile, satatiile de pompare, 
rezervoarele de inmagazinare, distributia -  vor fi amplasate in domeniul public. 
Traversarile de drumuri se vor face in tub de protectie. Traversarile de albii, se vor face 
sub talveg sau cu ancorarea conductei de elementele de rezistenta a podurilor, cu conditia 
mentinerii sectiunii de curgere a apelor pluviale in albie  
            Toate lucrarile sistemului de alimentare cu apa, vor fi dimensionate la nivelul 
etapei de perspectiva, sau la nivelul etapei actuale cele la care se pot face extinderi 
ulterioare.  
 Lucrarile de alimentare cu apa propuse, au un caracter informative. Detalierea 
acestora, se va face in baza proiectelor tehnice de specialitate. 
 
 3.9.3. Canalizarea 
 
 În condiţiile implementării sistemului de alimentare cu apă al comunei, se pune 
problema realizării unei reţele de canalizare a apelor uzate menajere. 
 Debitele de ape uzate menajere evacuate la canalizarea publica, se aproximeaza ca 
fiind egale cu debitele de apa de consum, mai putin consumul pentru animale sau 
procese tehnologice in care aceasta se inglobeaza integral. 

În vederea colectarii si evacuarii apelor uzate menajere la emisar, se propune 
realizarea unui sistem de canalizare ce va avea următoarele părţi componente: 
 

o Colectoare de canalizare 
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 Evacuarea apelor uzate menajere de la proprietăţile particulare, agenţi economici, 
unităţi social culturale etc, se va realiza gravitaţional, utilizând conducte din PVC, cu 
diametrul variabil, funcţie de debitul de aport - conform STAS 3051. 
 Pe colectoarele de canalizare se vor prevedea cămine de vizitare la intersecţii şi 
maxim la 60 m în aliniament, acoperite cu ramă şi capac de tip carosabil/necarosabil. 
 Pantele colectoarelor proiectate vor asigura viteza minimă de autocurăţire. 
 In zonele cu pante accetuate, se vor prevedea camine de rupere de panta, in 
vederea limitarii vitezei de curgere, in limitele recomandate de furnizorul de tubulatura. 
 

o Staţii de pompare 
 Staţiile de pompare se vor prevedea în zonele in care relieful nu permite scurgerea 
gravitationala sau în scopul evitării adâncimilor mari de pozare ale colectoarelor de 
canalizare. Staţiile proiectate vor fi de tip cămin/cheson echipate cu electropompe 
submersibile. 
 

o Staţia de epurare 
 Ansamblul staţiei de epurare va cuprinde: 

• blocul de epurare; 
• conducta evacuare ape epurate; 
• gura de vărsare ape epurate în emisar; 
• alimentare cu energie electrică; 
• amenajări protecţia mediului. 

 Amplasamentul staţiei de epurare trebuie să fie în afara zonelor de locuit şi în aval 
de localitate, respectându-se distanţele de protecţie sanitară. 
 Apele uzate vor fi epurate avansat prin procedeul nămolului activ recirculat cu 
reducerea circulaţiei în compuşi de azot până la limita admisă de legislaţie şi cu 
stabilizarea aerobă a nămolului, astfel încât din punct de vedere calitativ acestea se vor 
încadra în limitele admise prin NTPA 001/2002. Nămolul rezultat din staţia de epurare 
complet stabilizat va fi integrat în stare fluidă în circuitul agroecologic. 
 Se va respecta Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 privind distanţa de 
protecţie sanitară în jurul staţiei de epurare - 300 m. 

 Apele meteorice vor fi evacuate natural prin lucrări de sistematizare verticală la 
rigolele drumurilor, care vor deversa în pârâurile limitrofe localităţilor. Pentru perioada 
de perspectivă, se va întocmi un studiu de fezabilitate pentru Înființare sistem de canalizare 
pluvială în localitățile comunei Hoceni. 
 Lucrarile de canalizare propuse, au un caracter informativ. Detalierea acestora, se 
va face in baza unor proiecte tehnice de specialitate. 
 
 3.9.4. Alimentarea cu energie electrică 
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 Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective 
social-administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului 
de energie electrică la nivelul comunei. 
 Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi 
ale reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se vor avea în vedere următoarele criterii: 

� Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă 
impuse de normativele tehnice în vigoare. 

� Toate circuitele principale vor fi trifazate. 
� Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice se recomandă a se 

face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări. 
� Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor 

amplasa la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al 
consumatorilor şi în apropierea consumatorilor importanţi. 

� Se va reabilita iluminatul public, acolo unde este cazul. Pentru iluminatul public 
se vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare 
sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie: drumuri comunale, săteşti. 

� Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de 
iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când 
funcţionează cu conductorul de nul comun. 

 Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de 
specialitate F.T.D.E.E. Vaslui conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136. 
 
 Lucrări prioritare 

� Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor 
construcţii; 

� Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare; 
� Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de beton; 
� Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului; 
� Înlocuirea posturilor de transformare defecte. 

 
 3.9.5. Reţeaua de telecomunicaţii, activitatea de poştă 
 
 Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea 
instalaţiilor de telecomunicaţii sunt: 

� Liniile telefonice vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă între două 
transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km; 

� Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu; 
� Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să corespundă 

normativelor în vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie remediate în funcţie 
de importanţa circuitelor în termenele stabilite. Se recomandă ca durata 
remedierii să nu depăşească 24 de ore; 

� La subtraversări, cablurile izolate se vor instala în ţevi izolate; 
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� Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De 
regulă, linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu. 

 Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când 
nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile protecţiei lor. 
 Această măsură nu se referă la soluţii prin care reorientările de legături, comasările 
de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau 
agricole a unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le 
înlocuiesc. 
 Soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în 
cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 
 
 Lucrări prioritare: 

� Creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea instalaţiilor 
telefonice; 

� Onorarea cererilor de noi posturi telefonice. 
 
 3.9.6. Alimentarea cu gaze naturale   
 
 În comună nu există sistem de alimentare cu gaze naturale, cea mai apropiată 
localitate care beneficiază de gaze naturale fiind Rosiesti. 
 Alimentarea cu gaze naturale a localităţii Hoceni se asigură din reţeaua existentă în 
localitatea Roşieşti, prin intermediul unui racord executat din conducte din polietilenă de 
înaltă densitate PE SDR11, cu diametrul stabilit la nivelul etapei de perspectivă. Soluţia 
tehnică de alimentare cu gaze naturale a localităţii Hoceni se va stabili prin Avizul tehnic 
emis de E.ON Gaz. 
 În localitate se va prevedea o rețea de distribuție proiectată în regim de joasă 
presiune, conductele fiind montate în spaţii verzi, trotuare sau carosabil. 
 La execuţia distribuţiei de gaze naturale se vor utiliza conducte din polietilenă de 
înaltă densitate PE SDR11, cu diametrul stabilit la nivelul etapei de perspectivă. 
 Pentru fiecare proprietate, unitate social administrativă, agent economic, se va 
prevedea branșament individual cu post de reglare-măsurare, amplasat la limita de 
proprietate. 
 Proiectarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale se va face în conformitate cu 
prevederile NTPEE - 2008. 
 
 3.9.7. Alimentarea cu căldură 
 
 În prezent locuitorii comunei folosesc pentru încălzire combustibil solid (lemne, 
deşeuri agricole, etc.), combustibil lichid, sau utilizează echipamente electrice de încălzire. 
 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 
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funcţiona pe bază de gaze naturale din conductă de distribuţie de presiune redusă 
propusă. 
 
 Lucrări prioritare: 

� Realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului pentru 
alimentarea centralelor termice individuale necesare preparării agentului termic 
de încălzire. 

� Racordarea construcţiilor din satele comunei la reţeaua de gaze naturale 
propusă; 

� Înfiinţarea reţelei de repartiţie şi distribuţie de gaze în toate localităţile comunei; 
� Înfiinţarea staţiei de reglare-măsură. 

 
 3.9.8. Gospodărirea comunală 
 
 Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Hoceni se va face conform Directivei 
Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor, a Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi a Planului Regional de 
Gestionare a Deşeurilor care impun următoarele măsuri: 

� Eliminarea depozitărilor necontrolate a deşeurilor în localităţile rurale, 
introducerea sistemului de colectare selectivă în toate localităţile. 

� Stabilirea şi realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor pe 
teritoriul comunei (în intravilan), cu amplasarea containerelor pe o platformă, în 
fiecare sat al comunei. Platforma va fi dimensionată corespunzător numărului şi 
tipului de containere precum şi funcţie de operaţiunile ce urmează să se 
desfăşoare (sortare manuală sau mecanizată, valorificare deşeuri, etc.). 

� Întreţinerea punctelor de precolectare şi transportul deşeurilor din aceste 
puncte de colectare se va face de către societăţi specializate, în colaborare cu 
Consiliul Local. 

� Deşeurile menajere, din punctele de precolectare, vor fi preluate şi duse la o 
staţie de transfer. Deşeurile vor fi transportate şi depozitate la depozitul zonal 
de deşeuri al judeţului Vaslui. Se află în derulare executarea unui centru de 
depozitare tehnică a deşeurilor în judeţul Vaslui, în suprafaţă de 200 000 mp, 
depozit ecologic ce se va amplasa în extravilanul localităţii Roşieşti din 
jud.Vaslui, va fi administrat de Consiliul Judeţean Vaslui. 

 Punctele de precolectare a deşeurilor vor fi amplasate în intravilanele localităţilor 
aparţinătoare comunei Hoceni, numărul acestora fiind dimensionat în funcţie de 
populaţie, capacitatea recipienţilor folosiţi şi frecvenţa preluării deşeurilor de către 
serviciul de salubritate (SR 13387 Salubrizarea localităţilor, Deşeuri urbane-Prescripţii de 
proiectare a punctelor pentru precolectare). 
 În funcţie de populaţie, şi considerându-se o frecvenţă de ridicare a deşeurilor de 
de 2 ÷ 3 zile în perioada de vară şi 4 ÷ 5 zile în perioada de iarnă şi o capacitate a 
eurocontainerelor de 1,1 mc, a fost calculat numărul de puncte de colectare necesar pentru 
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fiecare localitate. Pe acestea vor fi amplasate un număr de cinci eurocontainere (2 
containere de biodegradabil, un container hârtie+carton, un container PET post consum, 
un container plastic general) pe platforme betonate special amenajate. 
 Eurocontainerele vor fi amplasate în condiţii salubre, pe platforme betonate (cu 
pantă de 1%) prevăzute cu rigole de drenare a apei pluviale şi racordate la reţeaua de apă 
şi canalizare, sau la şanţul de colectare a apelor adiacent drumului, la care să aibă acces 
mijloacele de transport ce asigură preluarea deşeurilor, şi situate la o distanţă de cca. 10 m 
de clădiri. Se recomandă împrejmuirea platformelor cu gard pentru prevenirea 
împrăştierii deşeurilor şi accesului persoanelor neautorizate. 
 În punctele de precolectare nu este permisă pozarea conductelor de distribuţie a 
apei şi a conductelor de canalizare sau de gaze naturale. 
 Deşeurile vor fi precolectate selectiv, pe patru fracţii: sticlă, plastic, hârtie şi carton, 
şi deşeuri generale. Capacele containerelor vor fi adaptate fiecărui tip de deşeu şi vor fi 
colorate diferit pentru a facilita selectarea.   
 Pentru fracţia biodegradabilă (menajere, deşeuri din grădini, zootehnice) se 
recomandă compostarea în gospodării şi utilizarea ca îngrăşământ  organic.   
 Deşeurile spitaliceşti provenind de la dispensarele veterinar şi uman considerate 
periculoase (infecţioase şi înţepătoare) fie vor fi transportate în condiţii de siguranţă şi 
incinerate într-un incinerator spitalicesc autorizat, fie neutralizate termic şi depozitate la 
depozitul zonal în regim de deşeuri menajere nepericuloase. 
 Este necesar a se avea în vedere reţinerea unor suprafeţe limitrofe în cazul 
extinderii cimitirelor, cu respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de 
protecţie sanitară (50 m faţă de zonele locuite) a cimitirelor. 

 
 

3.10. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
 
 Printre aspectele fundamentale abordate în orice studiu privind dezvoltarea 
teritorială, un loc deosebit de important îl deţine planificarea strategică în domeniul protecţiei 
mediului. 
 În ansamblu, obiectivele principale legate de protecţia mediului în mediul rural au 
în vedere gestionarea extinderii habitatului și amenajărilor aferente activităţilor 
productive cu impact semnificativ asupra mediilor naturale, managementul durabil în 
utilizarea resurselor de teren, păstrarea în măsura în care acest lucru este posibil a 
caracteristicilor naturale ale factorilor de mediu, coroborată cu utilizarea/gestionarea 
durabilă a resurselor locale şi promovarea bunelor practici în agricultură. 
 Modalităţile prin care pot fi atinse aceste obiective destul de complexe sunt 
multiple, necesitând o viziune integrată asupra problematicii mediului şi stabilirea unor 
seturi de măsuri care vizează în egală măsură autorităţile publice, agenţii economici şi 
populaţia locală. 
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 Unele dintre măsurile propuse în cadrul acestui capitol coincid cu cele menţionate 
în alte capitole, ceea ce este firesc dacă avem în vedere faptul că mediul reuneşte toate 
celelalte componente atinse până în prezent în studiul nostru: factorul uman, prin 
habitate, activitate economică, organizarea reţelelor edilitare, riscurile naturale, solurile 
etc. 
  

Printre obiectivele specifice privind protecţia şi conservarea mediului se numără: 
 I. Dezvoltarea socio-economică echilibrată a zonelor rurale, reflectată în politica de 
mediu prin măsurile susţinere a zonelor rurale şi de promovare a agriculturii durabile 
(sustenabile), dovadă a faptului că în prezent protecţia mediului nu se mai limitează doar 
la conservarea însuşirilor mediului fizic, acordând o importanţă din ce în ce mai mare 
elementului uman integrat geosistemului.  
 II. Promovarea managementului durabil al terenurilor agricole, constând în acţiuni de: 

� utilizarea adecvată a terenurilor cu riscuri naturale (zone cu alunecări active și 
semiactive sau afectate de eroziunea torenţială) sau a celor susceptibile la astfel 
de degradări, prin: 

- instituirea de plantaţii arboricole sau arbustive; 
- drenare de adâncime sau de suprafaţă; 
- lucrări de modelare a versanţilor; 
- ziduri de sprijin, contrabanchete, ancorări. 

� conservarea integrităţii învelişului de sol prin aplicarea de sisteme de amenajare 
antierozională: 

- culturi în benzi alternând cu fâşii înierbate; 
- plantaţii viti-pomicole, cu dispoziţie în funcţie de pantă, etc. 

� menţinerea calităţii învelişului pedologic prin limitarea aplicării de substanţe 
chimice de sinteză cu potenţial de contaminare a solului (îngrăşăminte chimice, 
pesticide, etc.) şi utilizarea îngrăşămintelor organice pentru refacerea pe cale 
naturală a fertlităţii  solului; 

� păstrarea în circuitul agricol a terenurilor cu valori ridicate ale fertilităţii şi 
pretabilităţii pentru culturi; 

� protecţia surselor de apă, inclusiv a celor utilizate în agricultură, prin limitarea 
contaminării cu substanţe chimice şi a încărcării cu deşeuri organice sau 
anorganice; 

� conservarea biodiversităţii în arealele cu terenuri agricole prin crearea de 
habitate şi coridoare de circulaţie (benzi înierbate). 

 III. Managementul durabil al terenurilor forestiere, incluzând măsuri de : 
� extinderea suprafeţelor împădurite, având în vedere gradul redus de acoperire 

cu vegetaţie forestieră a teritoriului comunal, prioritar în zonele de risc 
geomorfologic (zonele afectate de alunecări și eroziune severă) - un disponibil 
pentru împădurire de cca. 200 ha (terenuri degradate); 

� acordarea de facilităţi sau stimulente proprietarilor de terenuri dispuşi să 
participe la programele de extindere a plantaţiilor forestiere; 
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� limitarea exploatării abuzive a suprafeţelor forestiere existente, şi aşa foarte 
reduse ca suprafaţă. 

 
 3.10.1. Monumente ale naturii şi monumente istorice 
 

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

- Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” (datată 1820), amplasată pe raza satului Hoceni; 
- Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (datată 1760), amplasată pe raza satului 

Şişcani; 
- Arii protejate: Pădurea Dobrina Huși – Sit natural de importanță comunitară, inclus 

in rețeaua ecologică “NATURA 2000” care se află pe teritoriul administrativ al comunelor: 
HOCENI, Dimitrie Cantemir, Pădureni, Creţeşti, Olteneşti, Albeşti şi Vutcani. 
 

3.10.2. Spaţii verzi şi de agrement 
 
 Cerinţele legate de asigurarea cu spaţii verzi minimale sunt asigurate. În plus, 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” 
 
 3.10.3. Obiective industriale şi zone periculoase 
 
 În zona studiată nu există obiective industriale periculoase. 
 
 
 3.10.4. Managementul deşeurilor menajere şi industriale 
 
 În prezent comuna Hoceni are încheiat un contract de prestare servicii cu o firmă 
care preia deşeurile generate pe teritoriul comunei şi colectate selectiv prin serviciul de 
salubritate al primăriei. 
 Pentru mediul rural, indicele de generare a deșeurilor este cel recomandat de 
Metodologia de elaborare a Planurilor Regionale și Judeţene de Gestionare a Deșeurilor, 
respectiv 152 kg/loc./an, rezultând o cantitate anuală de cca. 310 t deșeuri anual la nivelul 
întregii comune (2011). 
 Managementul deșeurilor menajere și industriale nepericuloase se va realiza 
conform proiectului „Sistemul integrat de management al deşeurilor solide în judeţul 
Vaslui”, care are ca principal scop preluarea deşeurilor solide de la populaţia din judeţ şi 
prelucrarea acestora într-o staţie ecologică. Deşeurile menajere vor fi preluate din toate 
comunele judeţului, transportate la staţiile de transfer din oraşele Vaslui, Bârlad, Huşi şi 
Negreşti, de unde vor merge către depozitul central din comuna Roşieşti, care va deveni 
operaţional din 2016. 
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Depozitul zonal de deşeuri de la Roşieşti, 2013-2014. Sursă: http://www.simdsvs.ro/galleries/depozit-
rosiesti. 
  

Metodele de recuperare/reciclare și de reducere a deșeurilor biodegradabile, care 
reprezintă cca. 48% (2010) din totalul deșeurilor menajere, sunt compostarea (cu 
producere de compost utilizabil), degradarea anaerobă (cu producere de gaz utilizabil), 
tratarea termică și tratarea mecano-biologică (din care rezultă deleuri stabilizate, 
depozitabile). Până în prezent, în judeţul Vaslui nu s-a practicat nici una dintre aceste 
metode. Depozitul zonal de la Roşieşti este prevăzut cu o staţie de compostare, care va 
funcţiona, în perspectivă. 
 Pentru deșeurile reciclabile nu există în prezent contracte de preluare, însă se are 
în vedere, în perspectivă, încheierea unui astfel de contract cu un operator economic care 
desfășoară activităţi de colectare și valorificare, atât în mediul rural, cât și în urban. 
 
 3.10.5. Protecţia factorilor de mediu 
 
 3.10.5.1. Protecţia aerului 
 Aerul este factorul de mediu cu rolul cel mai important în transportul rapid şi pe 
distanţe mari al poluanţilor, iar trecerea substanţelor poluante din aer în ape şi sol se 
realizează foarte facil, afectând în mod direct biosfera, în general, şi omul, în particular, 
astfel încât supravegherea calităţii atmosferei trebuie să reprezinte o prioritate în 
activitatea de monitoring a mediului. 
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 Pe teritoriul comunei Hoceni există câteva surse locale de poluare a aerului, cu 
caracter temporar-accidental, reprezentate prin procesele de combustie pentru încălzirea 
locuinţelor şi a altor obiective, traficul rutier, activităţile zootehnice şi cele agro-industriale 
și depozitarea deșeurilor. 
 Emisiile de gaze şi pulberi se menţin la un nivel redus, iar prin procesele de 
dispersie şi reţinere mecanică (mai ales prin intermediul vegetaţiei), concentraţia acestora 
este diminuată. 
 Pe teritoriul comunei nu există o reţea de prelevare a probelor pentru stabilirea 
calităţii aerului, astfel încât o primă măsură necesară ar fi includerea zonei analizate  în 
sistemul de monitoring, care să urmărească în mod sistematic: 

� studierea emisiilor de poluanţi atmosferici din surse naturale sau antropice; 
� studiul imisiilor (concentraţiile de poluanţi din atmosferă). 

 În prezent calitatea aerului în teritoriul studiat este bună, însă sunt necesare măsuri 
care să prezerve această stare, care să se concentreze pe: 

� înlocuirea treptată a combustibililor tradiţionali (în principal lemn şi 
subproduse lemnoase) prin introducerea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 

� extinderea spaţiilor verzi sub forma perdelelor de protecţie care să separe 
zonele de locuinţe de unităţile de creştere a animalelor; 

� diminuarea disconfortului generat de trafic prin plantarea de perdele verzi de 
aliniament în lungul drumului judeţean, cu lăţime minimă de 5 m; 

� amplasarea platformelor de precolectare a deşeurilor menajere care vor fi 
amenajate odată cu implementarea PGJD la o distanţă de minim 5 m faţă de 
imobilele învecinate şi separarea de acestea prin perdele vegetale; 

� depozitarea controlată și compostarea deşeurilor zootehnice; 
� creşterea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi conform reglementărilor în 

domeniu. 
 
 3.10.5.2. Protecţia apelor 
 Apele care străbat teritoriul comunal Hoceni fac parte din bazinul hidrografic al 
Prutului Hidrografia este reprezentată prin câteva pâraie cu curgere temporară, precum 
Recea, Răgoaza, Barboși, Oțeleni, Bujorul ș.a. Pe valea pârâului Barboși, la nord de satul 
Barboși, este un iaz mic. 

În abordarea problematicii protecţiei resurselor de apă sunt necesare două etape, 
respectiv cunoaşterea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane prin monitorizare continuă şi 
aplicarea unor măsuri concertate de protecţie. 
 Printre măsurile concrete propuse se numără: 

� implementarea sistemului de canalizare la nivelul întregului intravilan al 
localităţilor componente în vederea colectării apelor reziduale de la utilizatorii 
casnici şi de la agenţii economici; 

� delimitarea şi respectarea zonelor de protecţie ale apelor de suprafaţă; 
� instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară (cu regim sever, cu regim 

de restricţie şi perimetru de protecţie hidrogeologică) pentru sursele de 
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alimentare cu apă (izvoarea, fântâni, cişmele), lucrări de captare, reţele de 
transport, distribuţie şi de înmagazinare a apei cu respectarea distanţelor 
sanitare între acestea şi eventualele surse de impurificare (microferme de 
animale, etc.); 

� interzicerea deversărilor necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de 
deşeuri în albiile cursurilor de apă şi pe malurile acestora; 

� depozitarea deşeurilor zootehnice pe platforme amenajate şi echipate cu rigole 
de colectare a apelor pluviale şi a levigatului pentru a preveni infiltrarea în 
pânza freatică; 

� preluarea apelor pluviale în rigole deschise din dale de beton amplasate pe 
laturile carosabilului, cu deversare liberă în emisar, considerându-se că aceste 
ape sunt convenţional curate; 

� amenajarea pantei de scurgere la gospodăriile individuale care au grajduri 
pentru creşterea animalelor, în aşa fel încât să nu fie orientată spre trama 
stradală. 

 
 3.10.5.3. Protecţia solurilor 
 Având în vedere rolul de interfaţă pe care îl joacă solul între celelalte componente 
ale mediului - biotic şi abiotic -, precum şi cel de suport al tuturor acţiunilor umane, 
învelişul de sol este puternic influenţat prin antropizare, în cele mai multe cazuri în sensul 
unei diminuări a calităţii sale, care se reflectă inclusiv în calitatea produselor agricole. 
 Nu deţinem date cantitative privind poluarea solurilor în acest areal, însă, pe baza 
informaţiilor din teren, considerăm că zona aceasta nu se confruntă cu probleme deosebite 
din acest punct de vedere. 
 Principalele surse de contaminare a solului pe care le-am identificat sunt agricultură 
(prin anumite produse chimice utilizate şi deşeurile zootehnice) și depozitarea deşeurilor în 
unele amplasamente neamenajate. 
 Din perspectiva calităţii intrinseci (și productive) a învelişului pedologic, are 
relevanţă degradarea solurilor, cauzată de factori naturali, antropici, sau de ambele, prin 
procese geomorfologice actuale (alunecări de teren, eroziune în adâncime) sau prin excesul de 
umiditate și sărăturare, primele două tipuri de procese, mai ales, afectând suprafeţe 
importante de teren din comună, conducând astfel la scăderea potenţialului productiv, la 
scoaterea din circuitul agricol sau la schimbări ale modului de folosinţă. 
 Conservarea și utilizarea durabilă a învelișului pedologic de pe teritoiul comunei 
Hoceni impune măsuri de: 

� reabilitarea ecologică a amplasamentelor fostelor depozite de deșeuri amenajate 
sau neamenajate de pe teritoriul comunal; 

� limitarea depunerilor de deşeuri provenite din gospodării în amplasamente de 
pe teritoriul comunei (de ex., în albii); 

� operaţionalizarea Sistemul integrat de management al deşeurilor solide în 
judeţul Vaslui, cu componentele de precolectare selectivă, preluare a deșeurilor 
și compostare a celor zootehnice; 
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� refacerea și extinderea vegetaţiei forestiere în zonele de versant susceptibile la 
riscuri geomorfologice; 

� limitarea pășunatului în zonele de versant; 
� amenajarea drumurilor de exploatare de pe versanţi în zig-zag și efectuarea 

lucrărilor de mecanizare pe direcţia curbelor de nivel; 
� schimbarea modului de utilizare a unor terenuri predispuse la degradare, prin 

introducerea unor sisteme antierozionale de cultură (alternanţe de benzi 
înierbate cu fâşii, plantaţii pomi-viticole); 

� măsuri specifice pentru limitarea/stoparea unor procese geomorfologice 
distructive pentru învelișul de sol: 

  - drenare de adâncime sau de suprafaţă; 
  - lucrări de modelare a versanţilor; 
  - ziduri de sprijin, contrabanchete, ancorări. 

� interzicerea incendierii miriştilor. 
 
 3.10.5.4. Protecţia vegetaţiei şi faunei 
 Biocenozele caracteristice acestui teritoriu s-au modificat substanţial în timp 
datorită activităţilor umane, astfel încât pădurile s-au restrâns foarte mult, conservându-se 
în prezent o suprafaţă forestieră de cca. 650 ha - relativ puţin, având în vedere 
caracteristicile reliefului și accelerarea proceselor de degradare a terenurilor care rezultă 
din modul de utilizare a terenurilor bazat pe folosinţa arabilă a unor terenuri cu pante 
ridicate și substrat erodabil. 
 Actualmente, cea mai mare parte a covorului vegetal este compusă din agrosisteme 
bazate pe cultura gramineelor și a plantelor tehnice, și în subsidiar vegetaţie erbacee de 
pășune, cu o structură modificată comparativ cu ecosistemele naturale. 
 Și resursele faunistice ale acestui teritoriu au fost puternic afectate prin 
restrângerea sau chiar dispariţia arealelor de extindere a unor specii, modificarea 
componenţei populaţiilor şi a habitatelor și reducerea numerică a populaţiilor speciilor 
tipice de pădure și silvostepă. 
 Măsurile care se impun în protecţia factorului biotic sunt multiple, unele dintre 
acestea fiind strâns legate de protecţia factorilor abiotici, în cadrul unei abordări sistemice. 
Câteva direcţii în abordarea problematicii conservării vegetaţiei şi faunei sunt schiţate mai 
jos, fiind necesar ca factorii de decizie să identifice mijloacele şi instrumentele specifice 
pentru aplicarea lor: 

� iniţierea unor programe de refacere a unor areale forestiere cu rol de protecţie a 
terenurilor afectate de degradări severe (alunecări, forme ale eroziunii 
torenţiale), a celor cu declivităţi ridicate și a celor cu productivitate foarte 
scăzută, în cadrul Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor degradate al Administraţiei Fondului de Mediu; 

� regenerarea vegetaţiei spontane a păşunilor prin evitarea păşunatului excesiv şi 
organizarea de parcele alternative pentru păşunat; 
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� limitarea antropizării excesive a ecosistemelor naturale prin păstrarea de fâşii 
de vegetaţie naturală în cadrul culturilor agricole; 

� evitarea (pe cât posibil a) fragmentării habitatelor şi restabilirea coridoarelor de 
migraţie a animalelor şi de dispersie a plantelor; 

� protejarea speciilor autohtone prin prevenirea răspândirii speciilor invazive şi a 
speciilor modificate genetic; 

� protejarea resurselor cinegetice; 
� iniţierea unor programe de educare a populaţiei locale, de ecologizare şi 

monitorizare a ecosistemelor naturale şi a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
comunei, în colaborare cu ONG-urile care activează în domeniu şi școlile locale. 

 
 

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
 
 3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare 
 

Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapusă pe 
intravilanul existent, cu menţinerea structurii actuale. 
  

3.11.2. Organizarea căilor de comunicaţie 
 
 Trama stradală actuală satisface accesele, însă este necesară ameliorarea sub aspect 
calitativ a caracteristicilor acesteia prin: 

� aplicarea de îmbrăcăminţi asfaltice și amenajarea tuturor străzilor din 
intravilan, 

� instalarea de marcaje corespunzătoare pe drumurile publice, 
� amenajarea rigolelor de preluare a apelor pluviale, 
� reabilitarea podurilor şi, acolo unde este necesar, construirea de poduri şi 

podeţe noi, 
� amenajarea de trotuare în zona centrală cu instituții publice și reabilitarea 

trotuarelor existente, 
� amenajarea de parcări în zona centrală a localităților, 
� amenajarea profilelor transversale în intravilan și în extravilan conform planșei 

de Reglementări urbanistice - Zonificare. 
 Se prevede extinderea rețelei de drumuri sătești în zonele de extinderi ale 
intravilanelor conform planșei de Reglementări urbanistice – Zonificare. 
 
 3.11.3. Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate 
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Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie suportul pentru 
asigurarea produselor agricole necesare consumului în gospodării şi în industria 
alimentară. 

Zona de dotări socio-culturale este constituită din obiectivele existente care satisfac 
necesităţile localităţii şi care sunt situate în zona de locuit. Datorită dispunerii acestora  se 
poate conta pe o zonă centrală. 

Zona de unităţi industriale şi agricole se va dezvolta pe amplasamentul actual al 
obiectivelor existente. Obiectivele de industrie mică compatibile cu celelalte zone 
funcţionale vor putea fi amplasate şi în cadrul acestora (în principal în zona de locuinţe). 
Orice nouă activitate de natură productivă va fi analizată pe baza unui studiu de impact, 
în principal urmărindu-se reducerea la minim a efectelor asupra mediului. 

 
Interdicţii definitive de construire la culoare tehnice şi zone de protecţie cu regim 
sever: 
• zona reţelei de tensiune - 20 kV:       12 m; 
• zona de protecţie a cimitirului:       50 m; 
• zona de protecţie  a cursurilor  de apă:      30 m; 
• zona de protecţie a staţiilor de pompare:      10 m; 
• zona de protecţie a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor:   20 m; 
• zona de protecţie fermă de taurine:     200 m; 
• zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă:     10 m 

- spre interiorul incintei:      4 m; 
• zonă de protecţie le staţia de epurare:    300 m; 

 
În vederea stabilirii regulilor generale de construire , teritoriul intravilan al satelor a 

fost împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă(UTR). UTR-ul se defineşte ca o 
reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi 
omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire general valabile. 

UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de 
proprietate, ape). 

 Având în vedere limitele reduse ale localităţilor rurale şi faptul că funcţiunea de 
locuire este cea dominantă, numărul de UTR-uri este redus. 

Reprezentarea grafică a reglementărilor se face în planşa "Reglementări", care 
deţine şi elemente de echipare a teritoriului - existent şi propus. Detalieri ale 
reglementărilor se fac în R.L.U. 

 
  

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 

Pe teritoriul comunei Hoceni s-au identificat următoarele tipuri de terenuri:  
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• terenuri proprietate publică de interes local: terenurile ocupate de dotările publice 
din localităţile componente comunei Hoceni (şcoală, grădiniţă, biserică, cimitir şi altele 
asemenea), zona drumurilor locale şi traseul drumului judeţean şi a drumului naţional;  

• terenuri proprietate privată de interes local formate din: terenurile arabile, 
păşunile şi fâneţele, terenurile neproductive aflate în intravilan sau în extravilanul 
localităţii. 

• terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice formate din terenurile 
din zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, terenurile agricole din intravilan. 

Necesităţile de dezvoltare ale localităţii impun următoarea circulaţie a terenurilor: 
• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public -  străzile noi propuse 

în zonele de extindere a intravilanului localităţilor; 
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4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 
 Comuna Hoceni va asigura în continuare funcţia de locuire pentru populaţie, 
intravilanul propus satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de 
locuinţe şi funcţiuni complementare. 
 Această comună se va dezvolta în special pe baza funcţiei agricole și, în 
perspectivă, prin promovarea industriei bazate pe aprodusele agricole locale. 
 Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va 
trebui susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin 
atragerea de  fonduri de dezvoltare regională (FEADR, FNDR) şi fonduri structurale. 
 Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin P.U.G. în 
perioada următoare sunt necesare hotărâri ale consiliului local privind regimul 
terenurilor. 
 Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare 
a comunei Hoceni, se desprind următoarele: 

� Resursele materiale locale şi forţa de muncă, utilizate într-un sistem diversificat, 
pot asigura relansarea economico-socială a comunei; 

� Echiparea edilitară implică dezvoltări privind implementarea și branșarea unei 
părți cât mai mari a populației la rețelele de alimentare cu apă și canalizare și  
reabilitarea şi extinderea iluminatului public. 

� Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi 
depozitare se va face prin implementarea unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor stabilit prin Sistemul integrat de management al deşeurilor din 
judeţul Vaslui; 

� Prezenta reactualizare a P.U.G. - ului urmează să fie supusă dezbaterilor 
publice în cadrul comunităţii. 

 
 După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic 
General şi Regulamentul Local de Urbanism se supune aprobării Consiliului Local al 
comunei. 
 Odată cu aprobarea P.U.G. şi R.L.U., acestea capătă valoare juridică, constituindu-
se în instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru: 

a. Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de 
dezvoltare regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de 
utilitate publică, 

b. Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, 
c. Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, 

vânzări, parcelări de terenuri), 
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d. Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane 
fizice şi juridice, precum şi în alte situaţii, 

e. Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.G. 
 
 Comuna Hoceni face parte din categoria spaţiilor rurale cu economie agricolă de 
subzistenţă, îmbătrânite.  
 Nivelul de trai al populaţiei din comună este unul mediu, comuna având 
posibilităţi de dezvoltare în domeniul agricol, prin specializarea agriculturii şi 
promovarea fermelor mici şi medii, prin dezvoltarea meşteşugurilor și micii industrii și 
serviciilor pentru populaţie, prin măsuri în domeniul social, cultural, administrativ, și 
demografic, cu scopul diminuării şi chiar stopării emigraţiei. Astfel se crează premisele ca 
într-un viitor apropiat comuna Hoceni să se încadreze într-un stadiu de dezvoltare impus 
şi acceptat de normele europene. 
 
 
 

Șef proiect, 
Arh. Florin Mrejeru 

 
 

 

 
 



 

    

PROIECT

PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA HOCENI, JUDEŢUL VASLUI

Volum II: REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Proiect nr. 04 / 2015       Faza de proiectare: P.U.G.

Beneficiar: Comuna Hoceni
 

Nr. Exemplar: ...

       

          
        

- Iulie 2016 -





S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
1/57

       LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

Șef proiect arh. Florin Mrejeru

Urbanism arh. Florin Mrejeru

Drumuri ing. Paul Țurcanu

Instalații ing. Constantin Harnagea

Geotehnică ing. Paul Țurcanu

Topografie ing. Marius Popa



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
2/57

BORDEROU pag

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI 1

I. DISPOZIŢII GENERALE 6

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 6

2. Baza legală a elaborării 6

3. Domeniul de aplicare 6

II.  REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR    7

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea 
patrimoniului natural şi construit 7

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului 
public 8

6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 9

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 11

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 11

9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 11

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri    12 

III.ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 13

 11. Zone şi subzone funcţionale 13

IV.  PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE DIN
 INTRAVILAN 15

ZONA DE  LOCUINŢE 15
ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 18
CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE, FINANCIAR- BANCARE ŞI 
ASIGURĂRI 19
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 20
UNITĂŢI SANITARE 20
UNITĂŢI PENTRU CULTURĂ 21
UNITĂŢI DE CULT 22
UNITĂŢI COMERCIALE, DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI 
SERVICII 23
UNITĂŢI SPORT ŞI AGREMENT       24



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
3/57

UNITĂŢI PENTRU TURISM 24
ZONA PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE/UNITĂŢI          
AGRICOLE            26
ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE 27
ZONA PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE 
PROTECŢIE, SPORT ŞI AGREMENT 28
ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ 29
ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ 31

V. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN 
ŞI INTRAVILAN     32

–TERENURI AGRICOLE
–TERENURI FORESTIERE
–TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
–TERENURI NEPRODUCTIVE
-TERENURI AFLATE ÎN ZONA DE PROTECŢIE A

 MONUMENTELOR 

VI. UNITAŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 33
    

ZONA CENTRALĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE
ZONA DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 
ZONĂ AGRO – INDUSTRIALĂ 
ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 
ZONĂ AGREMENT SI SPORT

    
NOTĂ:
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UTR POT [%] CUT ZONIFICARE
SAT HOCENI

UTR1 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR2 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR3 15 0.15 AGREMENT SI SPORT
UTR4 15 0.15 AGREMENT SI SPORT
UTR5 50 1 UNITATI AGRO- INDUSTRIALE
UTR6 50 1 UNITATI AGRO- INDUSTRIALE
UTR7 50 1 UNITATI AGRO- INDUSTRIALE
UTR8 50 1 UNITATI AGRO- INDUSTRIALE
UTR9 - - GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR
UTR10 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE
UTR11 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE
UTR12 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT DELENI
UTR1 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR2 50 1 UNITATI AGRO- INDUSTRIALE
UTR3 - - GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR
UTR4 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE
UTR5 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE
UTR6 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT OTELENI
UTR1 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR2 - - GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR
UTR3 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT REDIU
UTR1 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT TOMSA
UTR1 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR2 - - GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR
UTR3 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT SISCANI
UTR1 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR2 - - GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR
UTR3 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT NOU
UTR1 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE

SAT BARBOSI
UTR1 50 1.5 ZONA CENTRALA CU FUNCTIUNI MIXTE
UTR2 - - GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR
UTR3 30 0.6 LOCUINTE INDIVIDUALE
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I.  DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare 
care  cuprinde  prevederi  referitoare  la  modul  de  utilizare  a  terenurilor,  de  realizare  şi 
utilizare a construcţiilor  pe întreg teritoriul  Comuna Hoceni,  atât  în  intravilan,  cât  şi  în 
extravilan. 

Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării 
construcţiilor în limitele teritoriului administrativ ale comunei. 

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu 
caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General al Comuna Hoceni.

Regulamentul  Local  de Urbanism constituie  act de autoritate al  Administraţiei 
Publice Locale.

Modificarea  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aprobat  se  va  face  numai  în 
condiţiile  în  care  modificările  nu  contravin  prevederilor  Regulamentului  General  de 
Urbanism;  aprobarea  unor  modificări  ale  Planului  Urbanistic  General  şi  implicit  ale 
Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - 
aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

2. Baza legală a elaborării

La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic 
General  al  Comuna  Hoceni  stă  Regulamentul  General  de  Urbanism aprobat  prin  HG 
525/27 iunie 1996, republicată în 2002.

De  asemenea,  a  fost  avut  în  vedere  GHIDUL  CUPRINZÂND  PRECIZĂRI, 
DETALIERI  ŞI  EXEMPLIFICĂRI  PENTRU  ELABORAREA  ŞI  APROBAREA 
REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM,  aprobat  cu  ORDINUL  MLPAT 
NR.21/N/2000 şi GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - 
CADRU  AL  PLANULUI  URBANISTIC  GENERAL  aprobat  cu  ORDINUL  MLPAT 
NR.13N/10.03.1999.

În cadrul  Regulamentului  Local de Urbanism al Comuna Hoceni se preiau toate 
prevederile cuprinse în documentaţii  de urbanism sau amenajarea teritoriului  elaborate 
anterior elaborarii PUG-ului  şi aprobate conform legii.

Proiectul PUG aprobat conform legii, se constituie într-un instrument la îndemâna 
Consiliului Local Hoceni şi are o valabilitate de 10ani.

3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, 
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de 
terenuri,  atât  în  intravilan,  cât  şi  în  extravilan,  în  limitele  teritoriului  administrativ 
aprobat prin lege al localităţii (Legea nr.2/1968; H.G. nr. 65 7 03. 2004).

Intravilanul se referă la satele aflate în teritoriul administrativ al Comunei Hoceni.
Intravilanul  aprobat  conform  planşei  de REGLEMENTĂRI  a  Planului  Urbanistic 

General va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996.
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Zonificarea funcţională a Comuna Hoceni s-a stabilit în conformitate cu planşele de 
REGLEMENTĂRI ale PUG-ului, în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprind 
localităţile  şi  de  ponderea  acestora  în  teritoriu.  Pe baza acestei  zonificări  s-au  stabilit 
condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor aplica în cadrul fiecărei 
zone funcţionale.

Împărţirea  teritoriului  în  Unităţi  Teritoriale  de  Referinţă  (denumite  în  continuare 
UTR),  s-a  făcut  conform  planşelor  de  la  pct.  VI  a  prezentului  Regulament  Local  de 
Urbanism; UTR-ul este o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune 
predominantă sau/şi omogenitate funcţională, fiind delimitat prin limite fizice existente în 
teren (străzi, limite de proprietate, ape etc). 

Deci, regulile de construire în intravilanul satelor componenete ale Comunei Hoceni 
care fac obiectul prezentului Regulament se referă la Unităţi  Teritoriale de  Referinţă, 
care pot fi delimitate cadastral pe baza prezentului PUG. 

Autorizarea  directă se  va  face,  până  la  aprobarea  PUG,  numai  în  condiţiile 
stabilite de către Regulamentul General de Urbanism (RGU) - vezi cap.IV, art.36, 38 şi 39 
din R.G.U.

II.   REGULI  DE  BAZA  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE  A 
TERENURILOR 

4.  Reguli  cu  privire  la  păstrarea  integrităţii  mediului  şi  protejarea 
patrimoniului natural şi construit

Terenurile  agricole  din  extravilan s-au  delimitat  conform  planşei  Nr.  1  de 
ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV al comunei şi se supun prevederilor art.3 
din Regulamentul General de Urbanism (denumit în continuare RGU). 

Utilizarea  pentru  construcţii  a  terenurilor  din  extravilan,  în  limitele  teritoriului 
administrativ al Comuna Hoceni, se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii 
50/1991 (republicată) şi a Legii18/1991 (republicată). Amplasarea construcţiilor de orice fel 
pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe cele amenajate cu îmbunătăţiri funciare, 
precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă. 

Terenurile agricole din intravilan  se supun prevederilor  art.4 din Regulamentul 
General de Urbanism şi  pot fi utilizate, în măsura necesităţilor, pentru orice construcţie 
sau  amenajare  conform  zonării  funcţionale stabilite  prin  Planul  Urbanistic  General. 
Conform  Art.20  din  Legea  nr.50/91  republicată  în  2001,  "terenurile  destinate  pentru 
construcţii evidenţiate în intravilan se scot din circuitul  agricol, temporar sau definitiv, prin 
autorizaţia de construire ". Conform legii, suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol 
se vor comunica, de către autorităţile locale, la oficiul teritorial de cadastru. 

Suprafeţele împădurite din Comuna Hoceni s-au delimitat conform planşei I.T. 
de  ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV  şi  se  supun  prevederilor  art.5 din 
RGU. 

Reducerea  suprafeţei  fondului  forestier  proprietate  publică  sau  privată  este 
interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul silvic şi Legea 141/1999 .

Pentru  orice  construcţie  care  prin  funcţionare  (construcţii  pentru  producţie 
poluantă, servicii poluante etc) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă 
mai mică de 1km de liziera pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se 
va obţine avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.
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Resursele de apă ale Comuna Hoceni sunt puse în evidenţă în cadrul planşei I.T. 
de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL, a  planşelor  de  REGLEMENTĂRI şi sunt detaliate în 
cadrul Memoriului General. 

Autorizarea executării construcţiilor în apropierea apelor de suprafaţă şi subterane 
folosite ca surse de alimentare cu apă potabilă pentru populaţie, industrie şi agricultură va 
ţine cont de H.G. 101/1997 - art. 8 - măsuri pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară 
şi hidrogeologică, în scopul prevenirii alterării calităţii apelor. De asemenea, se vor avea în 
vedere prevederile H.G. 101/1997 cap. III-IX în care se precizează condiţiile ce trebuie 
respectate  pentru  protecţia  surselor  de  alimentare  cu  apă  de  suprafaţă  şi  subterană, 
precum şi articolele Ordinului nr. 277/97, privind întocmirea documentaţiilor tehnice. 

Întreţinerea şi buna funcţionare a instalaţiilor locale de alimentare cu apă (captări, 
izvoare,  fântâni)  se asigură de către  deţinător  prin  instituirea  perimetrelor  de protecţie 
sanitară care constau în principal, din:

- amplasarea fântânilor la cel puţin 10 m de orice sursă de poluare;
- amenajarea în amonte de orice sursă poluantă;
- împrejmuirea pe o rază de 3m.
- taluzarea terenului din jur, în pantă spre exterior şi betonarea acestuia.

În ceea ce priveşte instituirea zonei de protecţie cu regim sever pentru staţiile de 
pompare a apei, conform Hot. 930/2005 se vor respecta următoarele limite minime:
−captări de izvoare min. 50m;
−staţii de pompare, 10m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
−instalaţii de tratare, 20m de la zidurile exterioare ale instalaţiilor;
−rezervoare îngropate, 20m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
−aducţiuni, 10m. de la generatoarele exterioare ale acestora.

5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Punerea în evidenţă a zonelor cu alunecări de teren s-a făcut în cadrul PUG-ului. 
Autorizarea  executării  construcţiilor  şi  amenajărilor  în  zonele  expuse  la  riscuri 

naturale se supune prevederilor art.10 din R.G.U. În spiritul acestui articol, în aceste zone 
se  pot  autoriza  doar  construcţiile  care  au  drept  scop  limitarea  riscurilor  naturale.  Alte 
categorii de construcţii pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc şi cu 
respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.

Construcţiile nu se vor amplasa la mai puţin de 1.5 h (h = adâncimea văii) faţă de 
marginea teraselor sau ravenelor. Nu se vor executa construcţii în zone de albii sau lunci.

Autorizarea executării tuturor construcţiilor va ţine seama de zonele de servitute şi 
de protecţie  ale  sistemelor  de  alimentare  cu  energie  electrică  conform  art.11 din 
RGU.

De-a lungul liniilor  electrice aeriene de medie (20KV) şi  înaltă tensiune (110KV) 
este necesar  a se respecta o distanţă de protecţie  măsurată de la deviaţia maximă a 
conductorului electric de minim 6,00m (pe verticală).

Pentru  amplasarea  unor  noi  obiective  energetice,  devierea  unor  linii  electrice 
existente sau executarea oricăror lucrări  în apropierea obiectivelor energetice existente 
(staţii şi posturi de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectantul de 
specialitate E-ON ENERGIE VASLUI.

În cazul în care apar cereri pentru autorizarea de construcţii generatoare de riscuri 
tehnologice,  listate  în  conformitate  cu prevederile alin.(2)  al  art.12 din RGU (procese 



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
8/57

industriale sau agricole care prezintă pericol  de incendii,  explozii,  surpări  de teren sau 
poluare a aerului),  se va solicita  acordul  de mediu.  Obiectivele şi  activităţile care sunt 
supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de 
mediu,  sunt  cuprinse  în  O.U.G.  NR.  195/2005  privind  protecţia  mediului,  care  abrogă 
Legea nr. 137/ 1995. Amplasarea obiectivelor economice cu surse de  zgomot şi vibraţii va 
ţine seama de "Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei", 
aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014.

6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor vor respecta prevederile RGU 
şi sunt în funcţie de specificul construcţiilor.

Orientarea faţă  de punctele cardinale.  La autorizarea construcţiilor  se va ţine 
seama, pe cât posibil, de prevederile art.17 din RGU (Anexa 3). În mod special, pentru 
construcţiile  de  locuinţe,  amplasarea  acestora  trebuie  făcută  astfel  încât,  pentru  toate 
încăperile de locuit  amplasate pe faţada sud (cea mai favorabilă) să se asigure durata 
minimă de însorire de 1 oră şi jumătate la solstiţiul de iarnă.

Amplasarea faţă de drumurile publice  va ţine seama de prevederile  Art.18 din 
RGU.

Zonele de protecţie ale drumurilor în afara localităţilor – extravilan - sunt de 22m 
până în ax, în cazul drumurilor naţionale, 20,00m până în ax, în cazul drumurilor judeţene 
şi 18,00m până în ax, în cazul drumurilor comunale.

Avizul  pentru  autorizarea  construcţiilor  în  zona  drumurilor  publice  se  emite  în 
temeiul  Legii  nr.  203/2003  şi  Ord.  nr.43/1997  (drumurile  colectoare  la  DN)  emise  de 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Pentru lucrări în zona drumurilor 
publice  şi  în  vecinătatea  zonei  de  protecţie  a  acestora,  solicitantul  autorizaţiei  de 
construire trebuie să obţină avizul organelor publice specializate (locale sau centrale, în 
funcţie de categoria drumului).

Pentru  dezvoltarea  capacităţii  de  circulaţie  a  drumurilor  publice  în  traversarea 
localităţilor rurale, în conformitate cu scrisoarea comună A.N.D. şi I.G.P. - Direcţia Poliţiei 
rutiere privind problemele care trebuie avute în vedere la elaborarea PUG-urilor, distanţa 
între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumului naţional şi a 
drumului judeţean va fi de minim 24m; în cazul drumurilor comunale  distanţa minimă 
va  fi  de  20m şi  de  15,0  -  16,5m în  cazul  străzilor  interioare (vezi  profil  transversal 
caracteristic).

Amplasarea faţă de aliniament (aliniamentul este linia de demarcaţie între stradă - 
domeniul public şi limita spre stradă a parcelei - domeniu privat).

Regimul  de aliniere  stabilit  prin  prezenta documentaţie  este diferit  în  funcţie  de 
categoria străzii spre care este amplasată parcela. Faţă de zona de protecţie a drumului 
public, la limita căreia se află gardul spre stradă al parcelei, construcţiile se amplasează la 
circa  4-6m distanţă,  pentru  a  se  putea  realiza  un  spaţiu  verde  de  protecţie.  Această 
distanţă va fi respectată atunci când nu contrazice prevederile art. 23 din R.G.U.

Amplasarea în interiorul parcelei
Se  vor  respecta  prevederile  art.24 din R.G.U. şi  din  GHIDUL CUPRINZÂND 

PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PENTRU ELABORAREA ŞI APROBAREA 
REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM,  aprobat  cu  ORDINUL  MLPAT 
NR.21/N/2000 si Codul civil, art.461-471, art.590-599 şi art.610-614.
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Autorizarea  executării  construcţiilor  este  permisă  numai  dacă  se  respectă 
distanţele  minime  obligatorii  faţă  de  limitele  laterale  şi  posterioare  ale  parcelei 
conform Codului civil (2,0 m - H/2), precum şi asigurarea distanţelor minime necesare 
intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.

Distanţa minimă prevăzută se majorează la:
•7,0m în cazul în care locuinţa se amplasează faţă de limita unei proprietăţi existente cu 
funcţiune productivă, servicii, depozite;
•7,0m în cazul în care locuinţa se amplasează faţă de un calcan al unei unităţi productive 
existente pe parcela vecină;
•construcţiile din zona de producţie sau din unităţi  productive izolate se retrag faţă de 
limita parcelei cu H/2, dar nu mai puţin de 4,0m, în afara cazului în care parcela învecinată 
este ocupată de locuinţe, distanţa minimă majorându-se la7,0m.

Sunt interzise cuplările la calcan între locuinţe şi clădiri cu funcţiune productivă.
Se  recomandă  evitarea  apariţiei  de  noi  calcane  din  considerente  estetice  şi 

economice.

Distanţele  dintre  clădirile  nealăturate,  pe  aceeaşi  parcelă,  trebuie  să  fie 
suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor 
de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, 
însorire, salubritate, securitate în caz de seism etc.  Distanţele minime acceptate sunt 
egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a celei mai înalte clădiri (H/2), dar nu mai 
puţin de 3,0m.

Anexele locuinţelor se pot cupla la calcan cu alte clădiri sau pe limita de proprietate 
cu condiţia respectării prevederilor Codului Civil.

În cazul  zonelor  de producţie şi  în incintele unităţilor  productive izolate,  distanţa 
minimă între diferitele corpuri de clădiri va fi H/2 dar nu mai puţin de 4,0m.

În principal, la autorizarea construcţiilor se va urmări :
- în cazul în care există o construcţie la limita de proprietate, pe parcela învecinată, 

construcţia nouă se va realiza cuplată cu cea existentă;
- când construcţiile se execută independent, picătura streaşinii va trebui să cadă pe 

terenul proprietarului care construieşte; 
- dacă una din construcţii are ferestre spre vecini, distanţa dintre clădirea nouă şi 

cea existentă va fi egală cu cel puţin jumătate din înălţimea la coamă a celei mai înalte din 
clădiri, dar nu mai puţin de 3m;

- amplasarea anexelor gospodăreşti, precum şi a fântânilor, closetelor, etc., se va 
face la distanţă faţă de împrejmuirea vecină, distanţă care să respecte normele de igienă 
şi cele PSI;

- amplasarea construcţiilor în zona liniilor electrice de înaltă tensiune se va face 
numai  cu  avizul  E-ON Energie,  chiar  dacă  construcţiile  se  realizează în  intravilan,  pe 
terenuri proprietate privată.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile.  Se vor respecta prevederile  art.25 din  RGU,  precizările din 
GHIDUL  CUPRINZÂND  PRECIZĂRI,  DETALIERI  ŞI  EXEMPLIFICĂRI  PENTRU 
ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM, aprobat cu 
ORDINUL MLPAT NR.21/N/2000 şi Codul civil, art. 616-619.
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Având în  vedere  că  autorităţile  locale  eliberează,  în  principal,  autorizaţii  pentru 
locuinţele situate în intravilan, la locuinţele unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor urmări 
prevederile pct. 4.11.1. din ANEXA Nr.4 la R.G.U. prin care se stabilesc condiţiile, tipurile 
şi numărul de accese carosabile pentru fiecare categorie de construcţie. În cazul în care 
nu se poate respecta această condiţie, se va solicita avizul Unităţii teritoriale de pompieri.

Accese pietonale.  Se vor respecta  prevederile  art.26 din  R.G.U. precizările  din 
GHID şi Codul civil, art. 619. Art. 616 prevede că proprietarul al cărui teren este înfundat şi 
nu are ieşire la calea publică -  situaţie  care poate fi  des întâlnită în cazul  parcelărilor 
incorect făcute în adâncime - poate reclama o trecere pe locul vecinului său. Trecerea 
(servitutea de trecere) trebuie făcută astfel încât să pricinuiască cât mai puţină pagubă 
proprietarului terenului de la stradă.
  

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară 

La  realizarea de reţele edilitare  pe teritoriul comunei se vor respecta obligaţiile 
rezultate din aplicarea prevederilor art.13 şi art.28 din R.G.U.

În  cazul  Comuna  Hoceni  care  are  alimentare  parţială  cu  apă,  autorităţile 
administraţiei publice locale sunt obligate ca, în măsura Programelor guvernamentale de 
dezvoltare a localităţilor rurale, să urmărească obţinerea de fonduri pentru elaborarea 
proiectelor de specialitate şi realizarea investiţiilor.

9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 

Parcelarea.  În cazul oricărei parcelări, definită ca operaţiunea de divizare a unor 
suprafeţe de teren în 4 sau mai multe loturi alăturate, se vor respecta prevederile  art.30 
din  RGU şi  detalierile  din  GHIDUL  CUPRINZÂND  PRECIZĂRI,  DETALIERI  ŞI 
EXEMPLIFICĂRI PENTRU ELABORAREA ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL 
DE URBANISM, aprobat cu ORDINUL MLPAT NR.21/N/2000.

Se vor menţine actualele parcele, în special în zonele unde dimensiunile parcelelor 
şi trama stradală determină caracterul specific al zonei.

În caz de reparcelare, parcelele propuse vor fi astfel dimensionate încât să permită 
amplasarea clădirilor  în  bune condiţii  (orientare,  însorire,  vânturi  dominante  etc.)  şi  cu 
respectarea prevederilor legale din Codul Civil.

În cazul parcelelor, lăţimea minimă a frontului la stradă trebuie să fie 8,0m (în cazul 
locuinţelor cuplate la calcan), respectiv 12,0m (locuinţe izolate cu patru faţade).

Condiţiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate cât şi 
celor neregulate. În cazul concesionării,  se vor respecta suprafeţele stipulate în Legea 
nr.50/1991.

Se vor respecta prevederile RGU care stipulează că suprafaţa minimă a parcelei 
poate fi  de 150m2 pentru clădiri  înşiruite sau 200m2 pentru clădiri  amplasate izolat sau 
cuplate (suprafeţele se referă la suprafeţele pentru construcţii scoase din circuitul agricol); 
suprafaţa totală a parcelei  poate fi  mult  mai  mare în cazul  modului  de locuire specific 
Comuna Hoceni). Pentru a fi construibilă, o parcelă trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

•să aibă asigurat accesul la drumul public (direct sau prin servitute);
•lotul  să  aibă  forme  şi  dimensiuni  care  să  permită  o  amplasare  corectă  a 
construcţiilor.
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Înălţimea construcţiilor.
Autorizarea executării  construcţiilor  se face cu respectarea regimului  de înălţime 

prevăzut în documentaţiile urbanistice. Regimul de înălţime va rezulta din înălţimea medie 
a zonei, fară ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 
imediat învecinate (v.art.31 - R.G.U.).

În  situaţii  excepţionale,  în  funcţie  de  destinaţie  şi  zona  care  le  include, 
construcţiile pot avea şi înălţimi mai mari cu condiţia ca soluţiile adoptate să fie justificabile 
din punct de vedere funcţional, compoziţional-urbanistic, etc..

Înălţimea  construcţiilor  se  stabileşte  şi  pe  baza  criteriilor  de  funcţionalitate, 
silueta localităţii, închiderea câmpului vizual prin capete de perspectivă, etc.

Limitarea regimului de înălţime se poate datora caracteristicilor tehnologice sau 
productive (unităţi industriale, agro-zootehnice, depozite, gospodărie comunală etc.) sau în 
zona de protecţie a acestora, lucrări tehnico-edilitare.

În general, în cadrul Comuna Hoceni se recomandă construcţii cu max. 4 niveluri, 
P+4 - cu înălţime de cca. 15m la cornişă.

Aspectul exterior al construcţiilor
La autorizarea construcţiilor se vor respecta prevederile art.32 din R.G.U.
De asemenea, în scopul  evitării  degradării  spaţiului  public,  autorităţile locale vor 

urmări:
- modul de amplasare spre stradă a anexelor gospodăreşti în cazul locuinţelor;
-  modul  de amplasare  spre stradă a depozitelor  şi  a  construcţiilor  industriale  şi 

agricole;
- să nu fie amplasate construcţiile cu faţada posterioară spre stradă;
- să nu fie folosite culori de tencuială şi finisaje care să degradeze imaginea străzii.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri 

Parcajele  aferente  oricăror  funcţiuni  se  vor  asigura  în  afara  spaţiului  public  în 
conformitate cu Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor în localităţi urbane 
– P132/93 (şi proiect nr.6970/N/ 1992 – URBAN PROIECT) şi cu respectarea prevederilor 
art.33 şi Anexa  nr.5 – R.G.U.

Spaţii verzi. Se vor respecta prevederile  art.34  şi Anexa 6 din R.G.U.
Împrejmuiri. Se vor respecta prevederile  art.35 din R.G.U. şi se va da o deosebită 

importanţă împrejmuirilor spre strada principală a proprietăţilor aflate în zona centrală. Ele 
sunt de interes public pentru că participă la crearea spaţiului central al localităţii. Nu se 
recomandă  construirea  la  aliniament  a  unor  garduri  opace,  mai  înalte  de  2m.  De 
asemenea, este interzisă împrejmuirea cu sârmă ghimpată către drumul public.

III.  ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

11. Zone şi subzone funcţionale

Asigurarea  compatibilităţii  funcţiunilor  în  cadrul  propunerilor  de  dezvoltare  a 
Comuna  Hoceni  s-a  realizat  cu  respectarea  art.14  din RGU şi  a  prevederilor  privind 
amplasarea construcţiilor în cadrul zonelor funcţionale stabilite ale localităţii, cuprinse în 
Anexa 1 a RGU.
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În  vederea  asigurării  compatibilităţii  funcţiunilor,  autorizarea  executării  construcţiilor 
trebuie să ţină seama şi de "Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al 
populaţiei", aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014. Distanţele minime de 
protecţie sanitară între o serie de activităţi care produc disconfort şi funcţiunile existente 
din teritoriul Comuna Hoceni, vor fi: 

-  cimitire                  50m
-  captări de izvoare min. 50m;
-  staţii de pompare, 10m de la zidurile exterioare a clădiriilor;
-  instalaţii de tratare, 20m.  de la zidurile exterioare a instalaţiilor;
-  rezervoare îngropate, 20m de la zidurile exterioare a clădiriilor;
- aducţiuni , 10m de la generatoarele exterioare a acestora;
- alte conducte din reţelele de distribuţie, 3m.
- diguri de-a lungul râurilor  spre cursul apei 10m. şi spre zona incintelor 4m.
- fermă de animale, 200m;
- staţii de epurare, 300 m;
- surse de apă de suprafaţă 100m. în amonte şi 25 m. în aval.     

Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact elaborate de Societăţi 
acreditate.

La  amplasarea  noilor  obiective  se  va  ţine  seama  de  aceste  distanţe.  În  cazul 
obiectivelor  existente  s-a  încercat  diminuarea  efectelor  negative  prin  propunerea  de 
realizare  a  unor  perdele  de  protecţie  formate  din  terenurile  agricole  existente  limitrof 
cimitirelor,  în funcţie de terenurile libere existente. Dacă există construcţii  amplasate în 
interiorul zonelor de protecţie, la acestea se vor autoriza numai reparaţii curente. Nu se 
vor mai autoriza construcţii noi.

Zonele  funcţionale  stabilite  sunt  puse  în  evidenţă  în  planşele  3/1+3/2  de 
REGLEMENTĂRI ale Planului  Urbanistic General  care cuprinde şi  delimitarea unităţilor 
teritoriale de referinţă.

Fiecare  zonă  funcţională  -  formată  din  una  sau  mai  multe  subzone,  este 
reprezentată printr-o culoare. În cadrul Comuna Hoceni, pe teritoriul intravilanului, au fost 
identificate următoarele zone funcţionale:
•Zona pentru locuinţe; 
•Zona instituţii publice, servicii, inclusiv biserici; 
•Zona pentru unităţi agricole/industriale, depozitare; 
•Zonă de parc, sport, turism, recreere, rezervaţii naturale, protecţie; 
•Zona gospodărie comunală şi cimitire;
•Zona pentru echipare tehnico-edilitară; 
•Zona pentru căi de comunicaţie rutieră.

Pentru o şi mai eficientă stabilire a reglementărilor s-a analizat în detaliu fiecare zonă 
funcţională, rezultând subzonele funcţionale ca subdiviziuni cu funcţiuni specializate. Se 
disting astfel:

Zona de locuinţe cu subzonele:
•locuinţe individuale cu maxim P+2E;
•locuinţe propuse; 
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Zona de instituţii publice cu subzonele:
•administrative şi servicii;
•învăţământ şi educaţie; 
•sanitare;
•cultură;
•culte;
•comerciale;
•turism;
•prestări servicii;

Zona pentru unităţi agricole / industriale, depozitare
•Zona unităţilor de producţie industrială
•Zona unităţi agro – zootehnice cu subzonele:
•Microferme zootehnice.

Zona de parcuri şi plantaţii cu subzonele:
•spaţii plantate publice; 
•spaţii plantate pentru protecţia infrastructurii;
•spaţii plantate de protecţia cursurilor de apă şi versanţilor;
•plantaţii forestiere.

Zona de gospodărie comunală si cimitire cu subzonele:
•cimitire;
•puncte de colectare selectivă a deşeurilor.

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente cu subzonele:
•drumuri judeţene;
•drumuri comunale;
•căi rutiere propuse pe trasee noi;
•căi feroviare.

Zona de construcţii aferente echipării tehnico – edilitare cu subzonele:
•zona de construcţii gospodărire ape - canalizare;
•staţii reglare gaze naturale;
•staţie de epurare.

IV.   PREVEDERI  LA  NIVELUL  ZONELOR  ŞI  SUBZONELOR 
FUNCTIONALE DIN INTRAVILAN

ZONA DE  LOCUINŢE 

Tipurile de subzone 
•locuinţe individuale cu maxim P+2E; 
•locuinţe propuse. 



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
14/57

Funcţiunea dominantă a zonei 
•Locuirea.

Funcţiunile complementare admise ale zonei 
•Funcţia agricolă exercitată pe loturi agricole sau terenuri agricole cuprinse în intravilan, 
creşterea în sistem gospodăresc a animalelor, microferme;
•Reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente;
•Instituţii şi lucrări publice, comerţ, servicii, meşteşuguri, activităţi agricole etc. care să nu 
afecteze funcţiunea  dominantă de locuire.

Utilizările permise:
•Construcţii de locuinţe;
•Construcţii de anexe gospodăreşti;
•Modernizări şi reparaţii la clădiri existente;
•Construcţii şi amenajări necesare bunei funcţionări a zonei.

Utilizări permise cu condiţii: 
•Comerţ,  servicii,  meşteşuguri,  activităţi  agricole  etc.,  care  să  nu  afecteze  funcţia 
predominantă de locuire.

Interdicţii temporare
•Pe terenurile cu risc de inundare până la executarea lucrărilor de protecţie;
•Pe  terenurile  cu  risc  de  alunecare  până  la  întocmirea  studiilor  geotehnice  locale  şi 
stabilizarea versanţilor. 

Interdicţiile permanente
•În zonele de protecţie a reţelelor electrice; 
•În zonele de protecţie a reţelelor de transport gaz ;
•În zona protecţiei albiilor – în aceste zone, nu se vor autoriza locuinţe noi pe o distanţă 
de 30m faţă de albia cursului de apă, ci numai reparaţii curente la clădiri existente;
•În zonele de protecţie sanitară a cimitirelor - în aceste zone aflate la limita cimitirelor 
nu se vor autoriza locuinţe noi pe o distanţă de 50m faţă de gardul cimitirului, ci numai 
reparaţii curente la clădiri existente;
•Pentru construcţiile şi amenajările care nu sunt compatibile cu funcţia zonei;
•În zonele cu locuinţe amplasate pe  terenuri cu riscuri naturale previzibile - zone cu 
inundaţii – care vor fi delimitate prin hotărârea consiliului judetean, cu avizul organelor de 
specialitate ale administraţiei publice locale nu se vor mai autoriza construcţii noi, ci numai 
reparaţii la construcţii existente.

Orientarea faţă de punctele cardinale 
•Se recomandă evitarea amplasării spre nord a dormitoarelor;
•Orientarea se va face astfel încât pentru cel puţin jumătate din numărul încăperilor să se 
respecte regula însoririi minime – 1,5 ore la solstiţiul de iarnă.

Amplasarea faţă de aliniament   
•Amplasarea obligatorie la aliniamentul clădirilor existente;
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•Retragerea  este  permisă  numai  dacă  se  respectă  coerenţa  şi  caracterul  fronturilor 
stradale.

Amplasarea în interiorul parcelei 
•Păstrarea distanţei de 3,00 m între faţadele cu ferestre şi balcoane şi limita proprietăţii 
vecine;
•Respectarea distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu (amenajări de 
până la 12m posibil, min.7,00m acces care să asigure trecerea forţelor de intervenţie);
•Pentru asigurarea respectării normelor de însorire şi prevenire a incendiilor, între faţadele 
cu ferestre ale construcţiilor  amplasate pe aceVaslui  parcelă se recomandă o distanţă 
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii cele mai înalte, dar nu mai mică de 3m.

Amplasarea faţă de drumurile publice 
•Construcţia de locuinţe este permisă cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor.

Accese carosabile
•Accese carosabile pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu;
•Accese carosabile pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de 
stingere a incendiilor;
•Alei (semi) carosabile în interiorul zonei de parcelate cu lungimi de max. 25 m. vor avea o 
lăţime  de  min.  3,5m,  iar  pentru  cele  cu  lungimi  mai  mari  de  25m  vor  fi  prevăzute 
supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.
•În caz de parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin 
alei de servire locală (fundături): cele cu lungime de 30m, o singură bandă de 3,5m lăţime, 
cele  cu  o  lungime de  max.  100m,  min.2  benzi  (7m.),  cu  trotuar  şi  supralărgiri  pentru 
manevre de întoarcere.

Accese pietonale 
•Autorizarea  construcţiei  de  locuinţe  este  permisă  numai  dacă  se  asigură  accese 
pietonale;
•Crearea servituţii de trecere pentru locuinţele care nu au ieşire la calea publică (conform 
legii sau obiceiului);

Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente
•Autorizarea construcţiei de locuinţe este permisă dacă există posibilitatea racordării de 
noii consumatori la reţelele existente;
•Pentru locuinţele individuale se instituie derogarea de la situaţia anterioară (cu avizul 
organelor administraţiei locale) dacă proprietarul realizează un sistem individual care să 
respecte  normele sanitare şi  de protecţie  a  mediului  şi  dacă beneficiarul  se obligă să 
racordeze construcţia la reţeaua publică atunci când aceasta se va realiza.

Realizarea de reţele tehnico-edilitare 
•Construcţia de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor publice se realizează de către 
investitor  sau  beneficiar  parţial  sau  în  întregime,  după  caz,  în  condiţiile  contractelor 
întocmite cu consiliile locale.
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Înălţimea construcţiilor 
•Autorizarea construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 
caracterului zonei.

Aspectul exterior al construcţiilor 
•Nu  se  autorizează  construcţiile  de  locuinţe  care  prin  aspect  arhitectural,  materiale 
utilizate,  învelitoare,  paletă  cromatică,  etc.  depreciază valoarea peisajului  şi  a  cadrului 
construit.

Procentul de ocupare al terenului
•POT –  procentul de ocupare a terenului exprimă raportul dintre suprafaţa construită şi 
suprafaţa terenului considerat. 
•POT - ul maxim va fi de:

•30% pentru zonele fără riscuri naturale previzibile;
•15% pentru zonele de versant;
•50% pentru zonele centrale ale localităţii.

Coeficientul de utilizare al terenului
•CUT- coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre suprafeţele adunate ale 
tuturor nivelelor (= suprafaţa desfăşurată) şi suprafaţa terenului considerat. 
•În funcţie de înălţimea clădirilor ce se vor realiza, coeficientul de utilizare a terenului- 
CUT,  poate fi: 

•Pentru zonele fără riscuri naturale previzibile
•1,5  mp ADC/mp teren pentru P+3
•0,9 mp ADC/mp teren pentru P+2 (ADC = aria construită desfăşurată 
a clădirii formată din suma suprafeţelor tuturor nivelelor)
•0,6  mp ADC/mp teren pentru P+1
•0,3 mp ADC/mp teren pentru parter

•Pentru zonele de versant 
•0,30 mp ADC/mp teren pentru P+M
•0,15 mp ADC /mp teren 

Parcaje
•Câte un loc de parcare la 1 – 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu în funcţie de gradul de 
motorizare;
•Din totalul  locurilor  de parcare pentru locuinţele individuale vor fi  prevăzute garaje în 
procent de 60 – 100%.

Spaţii verzi şi plantate 
•Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul 
de locuire, dar nu mai puţin de 2mp/locuitor.

Împrejmuiri 
•Se recomandă împrejmuiri tradiţionale în acord cu arhitectura clădirilor;
•Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicţie cu aspectul general 
al zonei;
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•Nu se recomandă construirea la aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte de 2m.

ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII

Tipurile de subzone funcţionale
•administrative şi servicii;
•învăţământ şi educaţie; 
•sanitare;
•cultură;
•culte;
•comerciale;
•turism;
•prestări servicii.

Funcţiunea dominantă a zonei
•Instituţii publice şi servicii de interes general. 

Funcţiunile complementare admise ale zonei
•Locuirea; 
•Activităţi economice nepoluante;
•Spaţii verzi amenajate;
•Accese pietonale şi carosabile;
•Retele tehnico-edilitare;
•Recreere;
•Agrement;

Utilizările permise 
•Instituţiile publice, serviciile şi funcţiunile complementare acestora.
Utilizări permise cu condiţii
•Se pot asocia construcţii şi amenajări care aparţin unor subzone diferite, dar care 
nu se jenează reciproc (ex: construcţii  de cultură în zona verde, idem amenajări 
sportive etc.)

Interdicţii temporare
•Pe terenurile neocupate până la întocmirea unui plan de lotizare (relotizare), PUZ;
•Pe terenurile cu risc de inundare până la executarea lucrărilor de protecţie; 
•Pe terenurile cu risc de alunecare până la întocmirea studiilor geotehnice locale şi 
stabilizarea versanţilor.

Interdicţiile permanente  
•În subzonele cu inundaţii, care vor fi delimitate prin Hotărârea consiliului judeţean, 
cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice locale nu se vor mai 
autoriza construcţii noi, ci numai reparaţii la construcţii existente;
•În zonele de protecţie a reţelelor electrice;
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•În zonele de protecţie sanitară a cimitirelor- în aceste subzone aflate la limita 
cimitirelor,  nu se vor  autoriza locuinţe  noi  pe o distanţă de 50m faţă de gardul 
cimitirului, ci numai reparaţii curente la clădiri existente;
•În zona protecţiei albiilor – în aceste subzone, nu se vor autoriza locuinţe noi pe 
o distanţă de 30m faţă de albia cursului de apă, ci numai reparaţii curente la clădiri 
existente;
•Pentru construcţiile şi amenajările care nu sunt compatibile cu funcţia zonei. 

Principii, reguli şi norme pentru:  

CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE, FINANCIAR- BANCARE ŞI ASIGURĂRI

Principii:
•Asigurarea accesibilităţii la transport public;
•Amplasare după importanţă (zona centrală);
•Conlucrare cu alte funcţiuni.

Reguli:
•Evitarea amplasării în zone poluate sau pe terenuri improprii construirii;
•Amplasare în zone compatibile: zona centrală sau alte centre de interes public;
•Accese pietonale şi carosabile;
•Echipare tehnico- edilitară;
•Retrageri necesare ale construcţiilor pentru asigurarea salubrizării şi intervenţiei în caz de 
cutremur, incendiu etc.;
•Asigurarea parcajelor;
•Spaţii verzi, plantate (decorative), mobilier urban etc.

Norme:

Obiectivul Cerere 
potenţială

Suprafaţa 
deservită

Raza
de servire

Suprafaţa 
minimă de 
teren/loc.

Sedii, birouri, 
firme Total populaţie

Conform 
interesului 

public
Nenormabil 0,05 mp

Clădiri ale 
administraţiei 

locale

Total populaţie; 
norma: 3-4 

angajaţi/1.000 
locuitori

Localitate Nenormabil 0,1 mp

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Principii:

•Cuplarea, în măsura posibilităţilor, a unităţilor de niveluri diferite  (ex: şcoală + grădiniţă);
•Asigurarea spaţiilor verzi şi de joacă;
•Favorizarea conlucrării cu amenajările sportive publice;
•Conlucrare cu alte unităţi de interes public;
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Reguli:
•Evitarea amplasarii în vecinatatea surselor de poluare;
•Evitarea terenurilor improprii construirii;
•Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile;
•Asigurarea echipării tehnico-edililtare;
•Asigurarea condiţiilor de igienă şi protecţia împotriva incendiilor;
•Retrageri de min. 20,0 m faţă de aliniament;
•Parcela va avea forma unui poligon regulat şi un front stradal de min. 50,0 m

Norme:

Obiectivul Cerere potenţială Suprafaţa 
deservită

Raza
de servire

Suprafaţa 
minimă de 
teren/loc.

Grădiniţe Populaţie preşcolari 
3-6 ani; norma 4-6 

locuri/100 loc.

Zone
1.000-6.000 

locuitori

300-500 m
(5' mers pe 

jos)

22 mp.

Şcoli 
primare şi 
gimnaziale

Populaţie cu şcolarizare 
obligatorie 7-14 ani;

norma 12-15 locuri/100 
loc.

Zone 3.000-
12.000
locuitori

500-1.000 m
(15' mers pe 

jos)

15-20 mp.

Licee Populaţie 15-18 ani;
norma 5-7 elevi/100 loc.

Zone peste 
15.000 
locuitori

1.000 m 18-20 mp.

 UNITĂŢI SANITARE

Principii:
•Accesibilitatea la transport public;
•Vecinătăţi liniştite;
•Cuplarea unităţilor sanitare cu specializări diferite (după caz);
•Posibilitatea conlucrării cu alte tipuri de institutii şi servicii publice.

Reguli:
•Evitarea amplasării în zone poluate;
•Evitarea terenurilor improprii construirii;
•Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile diferenţiate pentru personal şi pacienţi;
•Echiparea tehnico-edililtară;
•Retrageri necesare asigurării condiţiilor de igiena şi de protecţie împotriva incendiilor;
•Amenajarea spaţiilor plantate.  
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Norme:

Obiectivul Cerere potenţială Suprafaţa 
deservită

Raza
de servire

Suprafaţa 
minimă de 
teren/loc.

Creşe Populaţie 0-3 ani; 
norma 12-15 

copii/1.000 locuitori

Zone 2.000-
6.000 

locuitori.

200-300 m
(5' mers pe jos) 25 mp.

Leagăne copii 
orfani şi 

abandonaţi
Populaţie 0-6 ani

Localiltate, 
teritoriu Nenormabilă 50 mp.

Dispensar 
policlinic

Total populaţie 
norma 7.000 

consultaţii/ an/
1000 locuitori

Zona, 
localitate
25.000 
locuitori

1.000-1.500 m
(25' mers pe jos)

cca 3,0 mp/
consultaţie

Farmacie Populaţie totala; 
normabil funcţie de 

necesităţi

Zona cu 
cca. 5.000 

locuitori

500-1.000 m
(15' mers pe jos)

20,0 mp/
1.000 locuitori

UNITĂŢI PENTRU CULTURĂ

Principii:
•Vecinătăţii liniştite, cuplarea unităţilor de cultură cu profile diferite şi conlucrarea cu alte 
tipuri de instituţii şi servicii publice; 

Reguli:
•Evitarea  amplasării  în  vecinatatea  unor  surse  de  poluare  şi  pe  terenuri  improprii 
construirii;
•Echipare tehnico-edilitară;
•Retragerea faţă de aliniament şi de clădirile învecinate din raţiuni funcţionale;
•Asigurarea evacuărilor şi protecţiei împotriva incendiului ;
•Spaţii verzi şi plantate;

Norme:

Obiectivul Cerere potenţială Suprafaţa 
deservită

Raza
de servire

Suprafaţa 
minimă de 
teren/loc.

Bibliotecă publică
Norma

7 vol./loc. La zona 
deservită

3.000-10.000 
locuitori 800-1.000 

m
0,030 mp

Cinematograf
Total populaţie 

zona; norma 20-35 
locuri/1.000 loc.

10.000-
30.000 
locuitori

Nenormabil 0,25 mp

Club
Total populaţie 

norma 3-4 
locuri/1.000 loc.

3.000-10.000 
locuitori

500-1.000 
m

0,10-0,20 mp
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UNITĂŢI DE CULT 

Principii:
•Vecinătăţi liniştite;
•Cuplarea cu instituţii administrative legate de practicarea cultelor (după caz);
•Conlucrarea cu unităţi şi servicii publice; 

Reguli:
•Amplasare în zone compatibile;
•Evitarea zonelor poluate sau a terenurilor improprii construirii;
•Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile;
•Orientare faţă de punctele cardinale

Norme:

Obiectivul Cerere potenţială
Suprafaţa 
deservită

Raza
 de servire

Suprafaţa 
minimă de 
teren/loc.

Biserica 
parohială

Populaţie aparţinând 
aceleiaşi confesiuni;

 norma: un preot/500 familii

1.500-3.000 
locuitori 500 m

0,8-0,9 
mp/enoriaş

Cimitire Populaţie totală total 
localitate

Nenormabil 2,0-2,5 m

 

UNITĂŢI COMERCIALE, DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII 

Principii:
•Amplasarea ierarhizată pe trepte de complexitate;
•Alegerea zonelor cu vad comercial şi accesibilitatea la transportul public;
•Conlucrarea  cu  alte  tipuri  de  instituţii  şi  servicii  publice  sau  cu  unităţii  şi  zone  de 
producţie;

Reguli:
•Amplasarea în zone compatibile şi evitarea terenurilor improprii construirii;
•Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile pentru cumpărători şi pentru aprovizionare;
•Echipare tehnico-edilitară;
•Asigurarea parcajelor şi depozitărilor;
•Amenajarea de spaţii verzi, plantate, dalaje, mobilier urban;
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Norme:

Obiectivul
Cerere 

potenţială
Suprafaţa 
deservită

Raza
 de servire

Suprafaţ
a minimă 

de 
teren/loc.

Complex comercial 
(comerţ alimentar şi 

nealimentar, alimentaţie 
publică şi prestări servicii 
de solicitare frecventă)

Total populaţie; 
norma: 

200 mpAdc/
1.000 locuitori

Zona 2.000-
5.000 loc.

300-500 m 
(5' mers pe 

jos)
0,50 mp

Piaţă agro-alimentară
Total populaţie;

norma: 120 
mpAdc/1.000 loc.

Localitate şi 
teritoriu (min. 

7.000 loc.)

Nenormabil 0,20 mp

Staţie service auto Total populaţie Localitate Nenormabil 0,12 mp

 UNITĂŢI SPORT ŞI AGREMENT 

Principii:
•Accesibilitate pietonală şi carosabilă, inclusiv la transportul public;
•Cuplarea amenajărilor sportive diferite şi conlucrarea cu alte funcţiuni urbane;

Reguli:
•Evitarea  amplasării  în  vecinatatea  unor  surse  poluante,  a  terenurilor  inundabile, 
mlăştinoase;
•Amplasarea  preferenţială  în  zone  specializate  şi  asigurarea  acceselor  pietonale  şi 
carosabile;
•Echiparea tehnico-edilitară;
•Asigurarea parcajelor;
•Spaţii verzi şi plantate funcţie de tipul amenajărilor;

Norme:
Obiectivul Cerere potenţială Suprafaţa 

deservită
Raza

 de servire
Suprafaţa 
minimă 

de teren/loc.

Spaţii amenajate 
pentru joc şi 
sport aferente 

locuirii

Total populaţie din zonă 1.000-
15.000 
locuitori

300-500 m 
(5' mers pe 

jos)

1,0-1,3 mp

Amenajări 
sportive pentru 

învăţământ

Total populaţie vârsta 7-18 
ani; norme diferenţiate pe 

forme de învăţământ

3.000-
20.000 
locuitori

500-1.000 
m (15' 

mers pe 
jos)

6,5 mp



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
23/57

UNITĂŢI PENTRU TURISM

Principii:
•Vecinătăţi liniştite, de preferinţă în apropierea spaţiilor verzi;
•Accesibilitate la transport şi comunicaţii;
•Conlucrarea cu unităţii comerciale şi de alimentaţie publică şi alte amenajări pentru sport;

Reguli:
•Evitarea amplasării în preajma surselor poluante, pe terenuri inundabile sau instabile;
•Asigurarea acceselor pietonale şi carosabile separate pentru turişti şi pentru zonele de 
serviciu;
•Echiparea tehnico-edilitară;
•Asigurarea parcajelor;
•Spaţii verzi, plantaţii decorative, dalaje, mobilier urban etc.

Norme:
Obiectivul Cerere potenţială Suprafaţa 

deservită
Raza

 de servire
Suprafaţa minimă 

de teren/loc.
Motel Populaţie în deplasare

norma: 5locuri/1.000 
locuitori

Localitate;
teritoriu

Nenormabil 75 -100 mp

Camping Populaţie în deplasare 
(turism)

Localitate; 
teritoriu

Nenormabil 100 mp

Orientarea faţă de punctele cardinale 
•Construcţii  comerciale  –  se  recomandă  să  se  asigure  însorirea  spaţiilor  şi  a 
birourilor;
•Construcţii de cult – în funcţie de specificul cultului;
•Construcţii de cultură – nu se impun restricţii de orientare;
•Construcţii de învăţământ – sălile de clasă vor fi orientate sud, sud - est, sud – 
vest;
•Construcţii de sănătate – punct sanitar – orientare sud, sud – est;

Amplasarea în interiorul parcelei 
•Cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare 
ale parcelei;
•Cu respectarea distanţelor minime necesare intervenţiei în caz de incendiu;

Amplasarea faţă de aliniament 
•Retragerile de la aliniament se pot face din raţiuni funcţionale sau protecţia contra 
zgomotelor  şi  nocivităţilor  (se  impune  PUZ  în  vederea  evaluării  corecte  a 
consecinţelor includerii de noi construcţii în contextul existent);

Amplasarea faţă de drumurile publice 
•Se vor respecta zonele de protecţie a drumurilor;
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Accese carosabile 
•Construcţii comerciale – se recomandă să se asigure accese carosabile separate 
pentru consumatori, personal şi aprovizionare;
•Construcţii de cult – se vor asigura alei carosabile în legătură cu străzile principale;
•Construcţii de cultură – se asigură accese carosabile separate pentru spectatori;
•Construcţii  de  învăţământ  –  se  vor  realiza  accese  carosabile  de  legătură  cu 
străzile principale;
•Construcţii de sănătate – se vor realiza accese carosabile de legătură cu străzile 
principale.

Accese pietonale 
•Asigurarea de accese în toate cazurile şi eventual crearea de servituţi de trecere 
pe terenurile învecinate cu respectarea legii.

Racordarea la reţele tehnico-edilitare 
•Se face prin elaborarea unor studii tehnice de specialitate.
Parcelarea
•În urma unui studiu (PUZ, plan lotizare, relotizare) pentru construirea elementelor 
de bază: accese, echipare, forma şi dimensiunea terenului.

Înalţimea construcţiilor 
•Se va respecta regula înălţimii maxime în raport cu distanţa faţă de orice punct al 
faţadei de pe aliniamentul opus (distanţa – înălţimea) pentru respectarea normelor 
de igienă;
•Respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei.

Aspectul exterior al construcţiilor 
•Soluţii care să nu deprecieze valoarea cadrului construit şi a peisajului.

Procentul de ocupare al terenului 
•Se va respecta POT maxim – 30%
•Construcţii de învăţământ - 25% teren ocupat cu construcţii;

- 75% teren amenajat (curte recreaţie, teren de sport, 
zonă verde, grădină cu flori);

•Construcţii  de sănătate  – maxim 20% zonă ocupată  de construcţii,  diferenţa  – 
accese, zonă verde cu rol decorativ şi de protecţie.

Parcaje 
•Construcţii administrative – un loc de parcare la 10 – 40 salariaţi;
•Construcţii  comerciale  –  un  loc  de  parcare  la  200mp  suprafaţă  desfăurată  a 
construcţiei pentru unităţi de până la 400mp. Pentru restaurante va fi prevăzut câte 
un loc de parcare la 5 – 10 locuri la masă;
•Construcţii de cult – minim 5 locuri de parcare;
•Construcţii de cultură – un loc de parcare la 10 – 20 locuri în sală;
•Construcţii de învăţământ – 3 – 4 locuri de parcare la 12 cadre didactice;
•Construcţii de sănătate – un loc de parcare la 5 persoane angajate.
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Spatii verzi şi plantate 
•Construcţii administrative – minim 15% din suprafaţa terenului;
•Construcţii comerciale – 2 – 5% din suprafaţa terenului;
•Construcţii de cult – spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ pe întreaga suprafaţă 
disponibilă;
•Construcţii de cultură – 10 – 20% din suprafaţa terenului;
•Construcţii de învăţământ – minim 20% din spaţiul disponibil;
•Construcţii  de sănătate – plantaţii  în interiorul  incintei  cu aliniament simplu sau 
dubl  u de protecţie;

Împrejmuiri  
•Se recomandă împrejmuiri tradiţionale în acord cu arhitectura clădirilor;

ZONA PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE/UNITĂŢI AGRICOLE 

Tipuri de activităţi
Zona unităţilor de producţie industrială
Zona unităţi agro – zootehnice cu subzonele:

• servicii, utilaje agricole;
• microferme zootehnice;

Funcţiunea dominantă a zonei 
•Unităţi agricole, industriale şi de depozitare;
•Locuinţe şi funcţiuni complementare în cazul microfermelor zootehnice;

Funcţiunile complementare admise ale zonei
•Servicii;
•Accese pietonale şi carosabile;
•Perdele de protecţie;
•Retele tehnico-edilitare;
•Toate funcţiunile care asigură buna desfăşurare a  activităţilor din zonă; 

Utilizările permise  
•În exclusivitate unităţi de producţie agricolă, unităţi prestatoare de servicii pentru 
agricultură în zonele existente sau pentru zonele posibil a se înfiinţa;

Utilizări interzise
•În  toate  zonele  instituite  cu  acest  regim prin  P.U.G.  (vezi  zona  de  locuinţe  şi 
funcţiuni complementare);
•Realizarea  de  microferme  pentru  creşterea  porcinelor  în  afara  întreprinderilor 
agricole organizate în zone funcţionale amenajate şi echipate special, pentru a evita 
poluarea aerului, solului şi pânzei freatice;

Condiţii de amplasare şi conformare
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•În condiţiile apariţiei de noi unităţi agricole sau prestatoare de servicii, în perioada 
de valabilitate a P.U.G., toate condiţiile de amplasare şi conformare se vor stabili 
prin studii de specialitate necesare (planuri urbanistice zonale - PUZ);
•La autorizarea noilor construcţii se va ţine seama ca spre drumurile publice să fie 
amplasate construcţii reprezentative şi nu anexe ;

ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE 

Tipurile de subzone funcţionale
• drumuri naţionale;
•drumuri judeţene;
•drumuri comunale;
•căi rutiere propuse pe trasee noi;
•căi feroviare;

Funcţiunea dominantă a zonei
•Căi de comunicaţie şi construcţii aferente existente.

Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt :
•Servicii compatibile funcţiei de bază a zonei;
•Reţele tehnico-edilitare.

Utilizările permise
•Parcaje  publice  şi  spaţii  de  staţionare;  platforme/alveole  carosabile  pentru 
transportul în comun;
•Trotuare, refugii şi treceri pentru pietoni; zone verzi mediane, laterale şi fâşii verzi 
intermediare;
•Întreaga reţea de strazi din intravilan aparţinând domeniului public - clasele I-IV 
proiectate conform STAS 10.144/1-80 revizuit în 1989 -"Caracteristici ale arterelor 
de circulatie din localitaţile urbane si rurale".
•Lucrări de modernizare, de reparaţii şi de întreţinere a reţelei de străzi existente: 
lărgirea, alinierea, pietruirea şi asfaltarea lor;
•Realizarea lucrărilor tehnico - edilitare aferente drumului;
•Realizarea de perdele de protecţie spre zona de locuit.
Utilizări interzise
•Nu se  admit  nici  un  fel  de  intervenţii  care  depreciază  circulaţia  şi  nu  asigură 
protecţia zonei de interes local;
•Se interzice depozitarea deşeurilor şi a gunoiului menajer în zona drumului;
•Se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţii de protecţie faţă de 
infrastructura  tehnică  reprezentată  de  circulaţii  majore  şi  reţele  de  transport  a 
energiei şi gazelor;
•Se interzice orice construcţie în zonele marcate ca fiind sub interdicţie temporară 
de construire în cazurile:
•Viitoare trasee pentru căi de comunicaţie;
•Amenajări  de  intersecţii  pînă  la  precizarea  soluţiilor  definitive  şi  ridicarea 
interdicţiei temporare de construire;
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•Se interzice orice construcţie în zonele marcate ca fiind sub interdicţie definitivă de 
construire;

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
•Se  vor  avea  in  vedere  necesitaţile  tehnice  şi  normele  specifice,  propunerile 
proiectelor de specialitate.

Amplasarea faţă de drumurile publice 
•Distanţele ce se vor respecta între diferite tipuri de parcaje si clădiri vor ţine seama 
de  "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME 
ÎN LOCALITAŢI URBANE " - Indicativ P 132-93 şi vor fi urmatoarele:  

•Parcaje  pe  carosabil  sau  pe  trotuar  -  front  cu  comerţ,  intreprinderi 
productive, servicii - 5m;
•Parcaje  cu  mai  putin  de  50  vehicule  faţa  de  grădiniţe,  şcoli,  aziluri, 
spitale - 25m;

Împrejmuiri 
•Parcajele publice să fie plantate şi înconjurate de garduri vii de 1,20m înălţime.

ZONA  PENTRU  SPAŢII  VERZI  AMENAJATE,  PERDELE  DE  PROTECŢIE, 
SPORT ŞI AGREMENT

Tipuri de subzone funcţionale
•spaţii plantate publice; 
•spaţii plantate pentru protecţia infrastructurii;
•spaţii plantate de protecţia cursurilor de apă şi versanţilor;
•plantaţii forestiere.

Funcţiunea predominantă a zonei
•Spaţii plantate, amenajate sau naturale;

Funcţiunile complementare admise ale zonei
•Zona de locuinţe;
•Activităţi industriale şi agricole;
•Instituţii publice şi servicii de interes general;
•Zona transporturilor rutiere;
•Zona pentru echipare tehnico – edilitară;
•Zona de gospodărie comunală.

Utilizările permise  
•Amenajări de parcuri, scuaruri, zone de agrement;
•Amenajări sportive, inclusiv dotări şi anexe;
•Zone, perdele şi  benzi de protecţie spre căi de comunicaţie rutieră şi  feroviară 
precum şi între zone funcţionale incompatibile, prin plantaţii rezistente la nocivităţi;
•Plantaţii decorative şi de odihnă în zona centrală;
•Menţinerea,  întreţinerea  şi  ameliorarea  spaţiilor  verzi  naturale  existente  în 
intravilan.
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 Utilizări permise cu condiţii 
•Construcţii compatibile cu zona verde – dar nu mai mult de 10 – 15% din suprafaţă 
cu elaborarea prealabilă a documentaţiei PUD ce va fi supusă aprobărilor legale; 
•Amenajare şi reamenajarea zonelor de sport cu condiţia elaborării PUD;
•Amenajarea spaţiilor plantate pe principii ecologice, cu vegetaţie perenă, pentru 
asigurarea costurilor reduse de întreţinere şi favorizare a ecosistemelor;
•Pentru orice fel de construcţii se va solicita indicarea în documentaţia specifică, a 
modurilor  de  tratare  a  spaţiilor  rămase  libere,  în  special  a  celor  vizibile  de  pe 
circulaţiile publice. 

Utilizări interzise
•Se  interzic  construcţiile  ce  conduc  la  degradarea  peisajului  şi  a  relaţiilor  de 
vecinătate;
•Sunt interzise exploatările terenurilor şi lucrările care produc degradarea cadrului 
natural şi dispariţia vegetaţiei;
•Se interzice depozitarea deşeurilor şi a gunoiului menajer în zonele plantate.

Amplasament 
•În zonele cu vegetaţie bogată şi cadru natural pitoresc;
•În  zonele  nepoluate,  lipsite  de  umiditate  şi  care  nu  prezintă  pericol  de 
inundabilitate;
•Accesibilitatea  la  transportul  în  comun,  asigurarea  acceselor  pietonale  şi 
carosabile, parcajelor;
•Suprafaţă  ocupată  de  clădiri  şi  circulaţii  să  nu  depăşească  cumulat  15%  din 
suprafaţă;
•Echiparea tehnico – edilitară şi salubritate.

ZONA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Tipuri de subzone funcţionale:
•cimitire;

Funcţiunea predominantă a zonei:
•Gospodărie comunală în cazul cimitirelor;
•Punctele  de  precolectare  a  deşeurilor  care  vor  fi  amplasate  în  intravilanele 
localităţilor  aparţinătoare Comuna Hoceni,  numărul  acestora fiind dimensionat  în 
funcţie de populaţie, capacitatea recipienţilor folosiţi şi frecvenţa preluării deşeurilor 
de  către  serviciul  de  salubritate  (SR  13387  Salubrizarea  localităţilor,  Deşeuri 
urbane-Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare).  
•Locuinţe şi funcţiuni complementare.

Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt :
•Funcţia agricolă în zona de protecţie, spaţiu verde, perdele de protecţie în cazul 
cimitirelor;
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•Accese pietonale şi carosabile;
•Reţele tehnico-edilitare.

Utilizările permise  
•Cimitire – funcţia specifică şi cea complementară;
Utilizări permise cu condiţii
•Cimitire – agricultură numai în zona de protecţie;
•Construcţii de cult cu respectarea specificului zonei;
•Toate constructiile si instalatiile necesare bunei gospodariri a localitatii, cu conditia 
respectarii  documentelor cu caracter normativ si directiv, precum si a soluţiilor şi 
reglementarilor propuse prin studiile de specialitate.
•Cimitire la marginea localităţii;
•Depozite  de  gunoi  şi  closete,  fose  septice  în  gospodării  la  min.  30m faţă  de 
sursele de apă – (fântâni).
•Faţă  de  ape în  aşa  fel  încât  să  nu  polueze  pânza  de  apă  subterană  sau  de 
suprafaţă;
•Orice alte condiţii de amplasare şi conformare se stabilesc în baza documentaţiilor 
de urbanism (PUZ, plan de amenajare) şi/sau alte studii de specialitate.
•Conform necesităţilor tehnice şi normelor specifice, ţinându-se seama de condiţiile 
impuse în vederea protecţiei mediului. 

La amplasarea şi organizarea sistemului de salubrizare se va urmări ca:
Colectarea deşeurilor pe teritoriul Comuna Hoceni şi a loc. componente se va face 

conform  Directivei  Europene  şi  Strategiei  Naţionale  de  Gestionarea  Deşeurilor  şi  a 
Planului naţional gestionare a deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004), care  impun 
următoarele măsuri: 

•Închiderea şi  ecologizarea spaţiilor  actuale de depozitare a deşeurilor   până la 
data de 16.07.2009, conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.
•Stabilirea şi realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor pe teritoriul 
comunei (în intravilan), cu amplasarea containerelor pe o platformă, în fiecare sat al 
comunei.  Platforma  va  fi  dimensionată  corespunzător  numărului  şi  tipului  de 
containere precum şi funcţie de operaţiunile ce urmează să se desfăşoare (sortare 
manuală sau mecanizată, valorificare deşeuri, etc.).
•Întreţinerea punctelor de precolectare şi transportul deşeurilor din aceste puncte 
de colectare se va face de către societăţi  specializate în colaborare cu Consiliul 
Local. 
•Deşeurile menajere, din punctele de precolectare, vor fi  preluate şi duse la   o 
staţie de transfer. Deşeurile vor fi transportate şi depozitate la depozitul  zonal de 
deşeuri al judeţului Vaslui. 
Interdicţii permanente 
•În raport cu zona funcţională;
•Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia lucrărilor de utilitate publică pentru 
care au fost rezervate terenurile.

ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ 

Tipurile de subzone funcţionale
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•zona de construcţii gospodărire ape - canalizare;
•staţii reglare gaze naturale;

Funcţiunea dominantă a zonei
•Construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare. 

Utilizările permise
•Construcţii  şi  amenajări  aferente  reţelelor  tehnico-edilitare  (gospodărie  de  apă, 
staţie de reglare gaze, etc.);
•instituţii care coordoneaza activitatea in domeniu.

Utilizări permise cu condiţii
•Activităţi sau funcţiuni care nu deranjează funcţiunea de bază;
•Autorizarea executării  construcţiilor  în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei 
trebuie să ţină seama de:

•Distanţele minime de protecţie sanitară;
•Condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de 
către acestea vecinătăţilor.

Utilizări interzise
•Orice fel de construcţii şi amenajări, cu excepţia lucrărilor de utilitate publică pentru care 
au fost rezervate terenurile.
•Se interzic construcţiile şi lucrările ce pot prejudicia zonele învecinate precum şi cele care 
pun în pericol cadrul natural.

Zone de protecţie instituite
•Reţele electrice de medie tensiune (20KV) au zona de protecţie de 24m.
•Reţelele electrice de înaltă tensiune (110KV) au zona de protecţie de 36m.

•In cadrul acestor zone se va cere avizul de specialitate de la S.C. E-ON 
Energie S.A.;

•Reţele de transport gaze naturale au zona de protecţie de 50m.
•Pentru construcţiile situate în interiorul acestei zone se va cere avizul de specialitate de 
la SC E-ON GAZ SA Mediaş.
•Pentru alimentarea cu apă, gaze naturale de presiune redusă şi alte echipări, zona de 
protecţie se instituie aşa cum stabilesc normativele departamentale.

V.  REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A UNOR TERENURI DIN 
EXTRAVILAN ŞI INTRAVILAN 

– TERENURI AGRICOLE

Terenurile  agricole  din  extravilan s-au  delimitat  conform  planşei  1 de 
ÎNCADRARE  ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV  al  comunei  şi  se supun prevederilor 
art.3 din RGU.

Pe  terenurile  agricole  din  extravilan  pot  fi  autorizate  numai  construcţiile  care 
servesc activităţii agricole cf. Legii 50/1991, republicată, completată şi modificată cu Legea 
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453/2001 privind "Autorizarea executării  construcţiilor  şi  unele măsuri  pentru realizarea 
locuinţelor", fără a primi o delimitare ca trup al localităţii. 

În  această  categorie  nu  pot  fi  incluse  garajele,  locuinţele  sau  amenajările  cu 
caracter permanent.

– TERENURI FORESTIERE

Suprafeţele  împădurite  s-au  delimitat  conform  planşei  1  de  ÎNCADRARE  ÎN 
TERITORIUL ADMINISTRATIV şi se supun prevederilor art.5 din R.G.U. 

Reducerea  suprafeţei  fondului  forestier  proprietate  publică  sau  privată  este 
interzisă, cu excepţia utilizărilor permise de Codul silvic.

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, 
servicii  poluante etc) poate aduce prejudicii  pădurii,  amplasată la distanţă mai mică de 
1km de liziera pădurii  şi  pentru  care se solicită  autorizaţie  de construire,  se va obţine 
avizul Regiei Naţionale a Pădurilor.

– TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

Autorizarea  executării  construcţiilor  în  albiile  pârâurilor  de  pe  teritoriul  Comuna 
Hoceni va trebui să ţină seama de prevederile art.7 din RGU, de prevederile Legii apelor 
nr.107/1996,  Anexa 2 şi  de datele din cadastrul  apelor  ţinut  la zi  de Regia Autonomă 
"Apele Romane".

Delimitarea zonelor de protecţie pentru albiile minore ale cursurilor de apă, se 
realizează de Regia  Autonomă "Apele  Române",  împreună cu  autoritatea  de cadastru 
funciar şi cu deţinătorii terenurilor riverane.

În zonele lipsite de lucrări de consolidare şi amenajare a malurilor se recomandă 
autorizarea construcţiilor în afara albiei majore.

– TERENURI NEPRODUCTIVE

Autorizarea  executării  construcţiilor  pe  terenurile  neproductive  care  prezintă 
expunere la riscuri naturale este interzisă. Delimitarea zonelor cu riscuri naturale se face 
prin Hotărârea consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei 
publice.

-TERENURI AFLATE ÎN ZONA DE PROTECŢIE A MONUMENTELOR 

Zone de protecţie a monumentelor

Pentru fiecare  monument  se instituie zona sa de protecţie odată cu clasare sa, 
prin care se asigură conservarea integrată a monumentului, ansamblului, sitului istoric şi 
a cadrului său construit şi/sau natural, conform art. 8, alin. (1) din Legea 422/2001. Zona 
de protecţie constituită ca suprafaţă de teren compusă din parcelele cadastrale situate în 
jurul monumentului asigură perceperea nealterată a acestuia.

În  zona de protecţie  se  instituie  servituţile  de  utilitate  publică  şi  reglementările 
urbanistice privind regimul de construire pentru:
-păstrarea şi ameliorarea cadrului natural şi construit al monumentului prin înlăturarea sau 
diminuarea factorilor perturbatori şi poluanţi de orice natură;
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-păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural şi urbanistic al sitului, monumentului prin 
aprobarea şi supravegherea modului de construire;
-păstrarea şi valorificarea potenţialului arheologic.

De asemenea, în conformitate cu Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei 
Europene a Peisajului,  Florenţa - 2000, se ia în considerare şi  noţiunea de  peisaj ce 
desemnează  acea  parte  a  teritoriului,  perceput  ca  atare  de  către  vizitatori,  al  cărui 
caracter este rezultatul  acţiunii  şi  interacţiunii  factorilor  naturali  şi/sau umani.  Protecţia 
peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau 
caracteristice  ale  unui  peisaj,  justificate  prin  valoarea  sa  patrimonială  derivată  din 
configuraţia naturală şi/sau de intervenţia umană.

C. ZONE PROTEJATE

Tipurile  de  zone protejate  derivă  din  natura  şi  gruparea valorilor  conţinute,  din 
specificul şi din încadrarea juridică a acestora, şi sunt zone construite şi/sau naturale, 
delimitate  topografic  sau  geografic,  care  cuprind  valori  de  patrimoniu  cultural  şi/sau 
natural şi sunt declarate ca atare prin Hotărâre a Consiliului Local cu avizul Consiliului 
Judeţean  Vaslui,  pentru  atingerea  obiectivelor  specifice  de  conservare  şi  punere  în 
valoare a valorilor de patrimoniu, conform specificaţiilor din Legea 5/2000 cu completările 
legislative adiacente ulterioare, Legea 378/2001 pentru aprobarea OG 43/2000.

Aceste tipuri de zone, derivate din specificul lor, sunt:
-determinate de un ansamblu istoric şi zona de protecţie aferentă;
-determinate de un monument istoric şi zona de protecţie aferentă;
-determinate de un sit arheologic şi zona protejată aferentă;
-determinate  de  o  sumă  de  elemente  care  necesită  protecţie  şi  se  constituie  într-o 
suprafaţă protejată,  centre rurale,  căi  de comunicaţie sau alte amenajări  valoroase din 
punct de vedere istoric şi/sau cultural.

        Aceste zone protejate reprezintă arii bine delimitate din teritoriul unităţii administrative 
a Comunei Hoceni în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi 
istorice  şi  peisagistice  a  căror  protejare  este  de  interes  public.  Zonele  respective  se 
definesc prin Studiile de fundamentare istorică, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. 
şi se delimitează prin planurile urbanistice ale zonelor protejate integratoare ale acestora. 
Ele se instituie prin Hotărârea Consiliului Local şi se protejează prin acţiunea acestuia şi a 
celorlalţi protectori legali, pe baza documentaţiei de urbanism respective.

Zonele construite protejate instituite în jurul  monumentelor istorice acoperă toate 
categoriile de monumente, ansambluri şi situri arheologice, istorice, arhitecturale, artistice, 
peisagistice, indiferent de poziţia lor în teritoriul unităţii administrative şi de poziţia lor faţă 
de teren (la suprafaţa solului, subterane sau subacvatice).

După natura interesului public aceste zone protejate pot fi:

1.Zone protejate a monumentelor de interes naţional – dacă sunt generate de un 
monument istoric clasat în grupa valorică „A”;
2.Zone protejate a monumentelor de interes zonal  – dacă sunt generate de un 
monument istoric clasat în grupa valorică „B” precum şi cele pe care administraţia 
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locală le consideră relevante pentru istoria şi cultura locului şi decide, la propunerea 
specialiştilor, să le protejeze ca atare până la clasare - monumente reprezentative 
pentru patrimoniul zonal.
3.Zone  protejate  ale  siturilor  arheologice  înscrise  în  Repertoriu  Arheologic  
Naţional – dacă sunt generate de un sit arheologic reperat, cercetat şi înscris cu cod 
RAN.

D. BAZA ŞTIINŢIFICĂ PRIVIND MONUMENTELE ISTORICE

-Lucrări ştiinţifice menţionate la fiecare punct în parte.
-Arheologia Moldovei, anuarul Institutului de arheologie Vaslui.

-Documenta  Romaniae  Historica,  Colecţia  de  documente  istorice  editată  de 
Academia Română
-Bibliografia Istorică a României, Colecţie editată de Academia Română.
-Alte lucrări cu specific istoric.

E. ZONE PROTEJATE,  DELIMITARE

Zona protejată instituită în jurul unui monument cuprinde monumentul, ansamblul 
şi/sau situl respectiv şi zona de protecţie aferentă.
La stabilirea suprafeţelor şi tipului de zone s-a avut în vedere, în ordine:

-stabilirea bunului/bunurilor de patrimoniu cultural naţional şi valoarea acestuia/acestora;
-delimitarea zonelor de protecţie a bunurilor culturale clasate;
-delimitarea  unei  zone  protejate  generate  de  bunurile  clasate,  ca  zonă  de  cuprindere 
generală a tuturor ariilor de protecţie individuale a valorilor de patrimoniu însumate.

În cazul zonelor protejate instituite pentru protejarea patrimoniului arheologic 
şi  arhitectural  reprezintă  suma  ariilor  ce  conţin  valori  de  patrimoniu  reperat  şi 
cunoscut  prin  studii  de  teren,  sistematice  sau  întâmplătoare,  prin  descoperiri 
ocazionale sau perieghetice, care necesită protecţie.

Stabilirea acestor zone s-a făcut ca urmare a parcurgerii următoarelor etape 
complexe:

-studiul  istoric  de fundamentare pentru o arie prestabilită  geografică,  bazin hidrografic, 
privind amplasarea arealului studiat;
-definirea zonelor de interes;
-studiul istoric zonal ce conţine analiza complexă a elementelor componente şi precizarea 
valorii lor, precum şi propuneri privind atitudini faţă de acestea;
-determinarea  relaţiei  între  aceste  zone  şi  restul  unităţii  administrative  pentru  care  se 
elaborează studiul;
-culegerea datelor bibliografice, a concluziilor a studiilor anterioare, dacă sunt, şi date noi 
privind arealul studiat;
-determinarea concretă a zonelor protejate.

Determinarea zonelor protejate s-a făcut pe limite existente de parcele cadastrale, 
acolo unde acestea există, pe recunoaşterea în documentaţia scrisă şi desenată prin fişele 
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de monument/sit anexate, sau după elemente reperabile în teren pentru areale ample, căi 
de comunicaţie, cursuri de apă, etc. 

Specialiştii  semnatari  ai  documentaţiei  îşi  asumă  responsabilitatea 
determinărilor respective şi evidenţierea lor în planşele anexate.

F. MODUL DE INTERVENŢIE ÎN ZONELE DE PROTECŢIE

1. În cazul monumentelor zona de protecţie, ce este şi sit arheologic, conţine 
3 zone cu mod diferit de intervenţie: 

 ,În zona de grad 0 - sunt interzise orice intervenţii cu excepţia celor de conservare٭
restaurare, reabilitare şi punere în valoare a monumentului, sitului sau locului istoric 
respectiv  –  conţine parcela/parcele cadastrale ale monumentului,  sitului,  rezervaţiei, 
etc.

- zona de grad 0 – este de regulă incinta sau parcela/parcele cadastrale ale 
monumentului, sitului, rezervaţiei, etc. În această sub-zonă nu se permite decât 
realizarea  lucrărilor  specifice  conservării,  restaurării  şi  punerii  în  valoare  a 
monumentului  (titlu  generic  pentru  orice  grupă şi  subgrupă conţinută  în  lista 
monumentelor)  cu  avizul  Ministerului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional,  prin 
serviciile  de  specialitate.  Documentaţia  se  depune  la  DCPN  Vaslui  care  o 
introduce în procesul de avizare.

În٭  zona de grad 1 - sunt permise intervenţii  cu restricţii  majore privind regimul de 
înălţime, structura şi aspectul general arhitectural – conţine parcelele cadastrale aflate 
în raza vizuală a monumentului, sitului, etc.

-  zona de grad 1 – cuprinde parcelele cadastrale adiacente şi  sub-adiacente 
monumentului. În cazul monumentelor de categorie valorică A această sub-zonă 
poate fi  extinsă. Sunt permise realizarea lucrărilor  de construire cu regim de 
înălţime redus, ce nu vor concura arhitectonic şi volumetric monumentul alăturat 
şi  nu vor agresa din punct  de vedere vizual,  sau cu orice fel  de noxe zona 
peisagistică înconjurătoare. În zonă sunt permise numai lucrări cu destinaţie de 
locuinţe  şi  /  sau  similare.  Se  pot  executa  lucrări  de  reparaţii  la  construcţiile 
existente şi se pot edifica clădiri noi, cu destinaţia de locuinţe unifamiliale, cu 
regim de înălţime maxim de P+1, cu finisaje în culori  neutre:  alb, gri,  pentru 
tencuială şi negru, verde închis pentru învelitoare, în zona clădirilor monument. 
În  siturile  arheologice  se  pot  edifica  orice  tip  de  construcţii  cu  condiţia 
descărcării  de  sarcină  arheologică,  lucrare  efectuată  anterior  obţinerii 
autorizaţiei  de  construire  şi  care,  conform  legii  50/1991*R,  nu  necesită  a  fi 
autorizată  de  primărie.  Lucrările  de  construire  se  vor  realiza   numai  după 
obţinerea  Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform art. 11, 
litera  d,  din  O.G.  43/2000,  modificată  şi  completată  prin  Legea  378/2001. 
Documentaţia  se depune la DCPN Vaslui  care propune debutul  lucrărilor  de 
cercetare arheologică şi ulterior o introduce în procesul de avizare.

 În zona de grad 2 - sunt permise intervenţii cu grad sporit de libertate privind regimul٭
de înălţime şi aspectul general arhitectural - conţine parcelele cadastrale până la limita 
considerată  de  influenţă  asupra  cadrului  arhitectural  şi  peisagistic  din  jurul 
monumentului, sitului, etc. inclusiv clădirile cu funcţiuni diverse aflate în această zonă.
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- zona de grad II – se permite realizarea unor lucrări al căror volum construit 
poate  depăşi  cu  1-2  nivele  regimul  general  de înălţime al  zonei.  Funcţiunile 
propuse nu vor produce agresiuni asupra monumentelor prin atragerea de trafic 
dens,  propagare de zgomote etc..   Lucrările  de construire  ce au o structură 
subterană se vor realiza  numai după obţinerea Certificatului de descărcare de 
sarcină arheologică,  conform art.  11, litera d, din Ord. 43/2000, modificată şi 
completată prin Legea 378/2001. Documentaţia se depune la DCPN Vaslui care 
o introduce în procesul de avizare.

Lucrările  de  restaurare,  conservare,  consolidare,  amenajări  pe  monumente, 
precum  şi  lucrări  de  punere  în  valoare  a  monumentelor  istorice,  siturilor 
arheologice, pot fi executate numai de către specialiştii şi agenţi economici atestaţi, 
înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, potrivit 
legii. 
2. În cazul siturilor arheologice zona de protecţie se constituie numai din 

zona  ce  conţine  situl  arheologic  respectiv  cu  limitele  estimate  teoretic  pentru 
mărimea arealului de locuire reperat şi determinat.

Modul de intervenţie în aceste zone presupune în primul rând realizarea lucrărilor 
de descărcare de sarcină arheologică. Aceste lucrări se pot executa numai de specialişti şi 
experţi arheologi şi numai pe baza Autorizaţiei de săpătură obţinute de aceştia pe baza 
evaluării de teren din partea Comisie Naţionale de Arheologie. Cercetarea arheologică nu 
necesită obţinerea autorizaţiei din partea primărie unităţii administrative respective.
Lucrările  de  cercetare  arheologică  se  finanţează  de  către  investitor  şi  se  evidenţiază 
distinct  atât  în  Studiul  de  fezabilitate  al  investiţiei  cât  şi  în  Proiectul  tehnic.  Această 
prevedere este prevăzută prin OG 43/2000*R şi are caracter obligatoriu sub sancţiunea 
amenzii contravenţionale prevăzute prin aceeaşi lege.
Aceste lucrări conduc către obţinerea tuturor informaţiilor ştiinţifice necesare şi se face prin 
epuizarea prin  săpătură a sitului  respectiv.  Numai  în aceste condiţii  situl  se consideră 
cercetat exhaustiv şi nu mai prezintă interes ştiinţific decât prin menţionarea poziţionării 
sale în arealul geografic respectiv.
Dacă  în  timpul  cercetărilor  apar  complexe  arheologice  care  necesită  conservare  – 
tronsoane de zidărie ce au aparţinut unor construcţii supra şi/sau subterane, alte complexe 
arheologice  (cuptoare,  mine,  alte  instalaţii  cu  rol  utilitar)  –  este  posibil  ca  viitoarea 
construcţie  ce  se  va  amplasa  să  fie  mutată  sau  chiar  să  nu  se  permită  amplasarea 
acesteia.  Hotărârea în  acest  sens va fi  luată,  după clasarea complexului  respectiv,  în 
cadrul Comisiei Naţionale de Arheologie.

G. UTILIZARE  FUNCŢIONALĂ

a. Utilizări permise:

1. Intervenţii pentru conservarea, consolidarea, restaurarea şi punere în valoare a 
monumentelor  istorice cu respectarea avizelor  organismelor competente potrivit 
Legii 50/1991*R cu modificările ulterioare şi Legii 422/2001*R cu completările şi 
modificările ulterioare.
2.  Îmbunătăţirea  valorii  peisagistice  şi  ambientale  a  spaţiilor  verzi  din  jurul 
monumentelor  sau  în  siturile  arheologice  prin  realizarea,  eventual,  de  parcuri 
dendrologice; îmbunătăţirea dotărilor şi echipării specifice cadrului eco-peisagistic.
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3. Amenajări ale circulaţiei în zona de protecţie cu parcare, circulaţie pietonală cu 
dalaje adecvate, mobilier urban, grupuri sanitare funcţionale, plantaţii ornamentale 
şi de protecţie.
4. Amplasarea de mobilier urban precum şi de corpuri de iluminat, jardiniere, spaţii 
de odihnă în zona adiacentă intrării monumentelor.
5. Modernizarea instalaţiilor de utilate publică din zonă.
6.  Lucrări  de cercetare arheologică menite a completa cunoştinţele istorice ale 
monumentului, sitului şi integrarea acestora în cadrul peisagistic creat.
7. Locuinţe cu regim de înălţime redus, cu aspect arhitectural decent, fără a epata 
printr-un  stil  arhitectural  modern  sau  futurist,  cu  finisaje  obişnuite,  în  culori 
simple:alb, gri şi învelitoare de culoare neagră, gri sau verde închis.

Clădirile, amenajările propuse, intervenţiile de orice natură în aceste zone 
protejate  trebuie  ca  prin  volumetrie,  tratare  arhitecturală,  finisaje  folosite  şi 
amenajări  exterioare  să contribuie  la  punerea în  valoare  a monumentului,  prin 
ridicarea nivelului urbanistic al sitului în care sunt amplasate. Pentru oricare din 
aceste intervenţii  permise sunt necesare avizele organelor competente conform 
Legii 50/1991 şi Legii 422/2001 şi Autorizaţie de construire eliberată de Primăria 
Orasului Hoceni .

b. Interdicţii permanente; nu se vor elibera Autorizaţii de construire.

1. Pentru construcţii sau categorii de lucrări care pot aduce prejudicii atât calităţii 
de monument şi sit, cât şi calităţii vieţii locuitorilor zonei cum ar fi:

- unităţi generatoare de noxe;
- unităţi generatoare de trafic intens sau care necesită parcări ample;

-  unităţi  ce  reprezintă  riscuri  tehnologice,  sau  supraîncărcări  ale  reţelelor 
tehnico-edilitare din zonă.

2. Pentru construcţii sau categorii de lucrări care prin localizare, amplasament, pot 
compromite conservarea şi/sau punerea în valoare a unor vestigii arheologice sau 
situri cunoscute dar necercetate.
3. Pentru construcţii sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectură, 
dimensiuni şi/sau aspect exterior sau funcţional agresează funcţional monumentul, 
situl,  cadrul  natural  al  acestuia,  în general asupra cadrului  ambiental  original – 
restaurante, hoteluri, moteluri, discoteci, stadioane sau alte funcţiuni similare.

H. ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  LOCALE
privind administrarea, protecţia şi autorizarea  lucrărilor în zonele de protecţie

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să realizeze şi să actualizeze 
studiile  de  fundamentare  istorică,  de  delimitare  şi  instituire  a  zonelor  de  protecţie  a 
monumentelor istorice, conform legii 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii 422/2001 cu modificările şi completările ulterioare, legii 378/2001 pentru aprobarea 
OG43  /2000  privind  protecţia  patrimoniului  arheologic,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.

Principalele atribuţii ale administraţiei publice locale sunt:
1.Cuprind  în  programele  de  dezvoltare  economico-socială  şi  urbanistică,  respectiv  de 
amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice.
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2.Actualizează şi  aprobă documentaţiile  de urbanism şi  amenajare a teritoriului  unităţii 
administrative prin Studii privind monumentele istorice şi/sau zonele protejate care conţin 
monumente.
3.Asigură  protejarea  şi  paza  monumentelor  istorice  clasate,  înscrise  în  Lista 
monumentelor,  a  celor  abandonate  sau  aflate  în  litigiu,  alocând  resursele  financiare 
necesare în acest scop.
4.Participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct 
sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează.
5.Includ în aparatul propriu al administraţiei publice locale de compartimente specializate 
sau,  după  caz,  de  posturi  sau  personalului  angajat  sarcini  de  serviciu  precise  pentru 
protejarea monumentelor, lucru absolut necesar pentru monumente.
6.Se  preocupă  permanent  de  îmbogăţirea  zestrei  de  patrimoniu  cultural  naţional  al 
localităţii prin depistarea şi propunerea spre clasare de noi obiective.
7.Controlul, prin personalul propriu, şi sesizarea de urgenţă, în scris, a C.J. Vaslui şi a 
D.C.P.N.  Vaslui  a  oricăror  agresiuni  asupra  monumentelor,  etc.  sau  a  intervenţiilor 
neautorizate în zonele protejate de orice fel şi luarea măsurilor de sistare a acestora până 
la intrarea în legalitate.
8.Face informări la cerere, anual, asupra stării de protejare şi conservare a monumentelor, 
etc. din unitatea administrativ-teritorială din subordine şi a măsurilor întreprinse în acest 
sens.
9.Promovează măsuri specifice de informare a cetăţenilor asupra măsurilor prevăzute de 
legislaţia  în  vigoare  de  protecţie  a  monumentelor  istorice  şi  urmăresc  respectarea 
acestora.
10.Eliberarea autorizaţiilor de construire pentru monumente şi imobilele situate în zonele 
de protecţie a acestora se face numai pe baza Avizului favorabil eliberat după depunerea 
documentaţiei  la  Direcţia  pentru  Cultură  şi  Patrimoniu  Naţional  Vaslui  şi  introducerea 
acesteia  în  procesul  de  avizare  al  comisiilor  de  specialitate  ale  Ministerului  Culturii  şi 
Patrimoniului Naţional.

Pentru aceasta documentaţiile vor conţine cereri de înaintare către instituţia la care 
se  solicită  avizarea  şi  un  exemplar  complet  din  documentaţia  PUD/PUZ  şi/sau  PAC 
supusă avizării ce se va arhiva şi nu se va returna beneficiarului.

Cu titlul de Condiţii impuse ce se vor anexa la Certificatul de urbanism eliberat, se 
vor impune următoarele condiţii:
       Proiectul ce urmează a fi realizat se va supune spre avizare serviciilor de specialitate 
ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în funcţie de categoria valorică stabilită 
pentru zona respectivă.
       Orice lucrări de săpătură ce se vor executa pe monumente şi în aceste zone, asupra 
cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie, privind statutul monumentelor şi siturilor 
istorice,  conform legilor  în  vigoare se vor anunţa  în  scris  la  Direcţia  pentru  Cultură  şi 
Patrimoniul  Naţional  Vaslui,  înainte de începerea acestora şi  se vor executa numai  în 
prezenţa  unui  arheolog  delegat,  pentru  prelevarea  eventualelor  vestigii  arheologice 
apărute. În această situaţie se va obţine Certificatul de descărcare de sarcină arheologică 
pe baza Raportului de descărcare de sarcină arheologică întocmit de specialiştii delegaţi.
          Cercetarea arheologică, ce se va face prin finanţare de către beneficiar înainte de 
eliberarea  autorizaţiei  de  construire,  nu  necesită  autorizaţie  de  construire  specială.  În 
cazul zonelor în care se impune numai supraveghere arheologică, cercetarea se poate 
face  şi  după  eliberarea  autorizaţiei  de  construire.  În  acest  caz,  dacă  se  constată 
necesitatea,  se  vor  sista  temporar  lucrările  de  construire,  şi  se  va  demara  săpătura 
arheologică preventivă, pentru epuizarea complexelor arheologice descoperite. 
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         Nerespectarea acestor prevederi intră sub incidenţa articolului 360 din Codul Penal 
precum şi a articolelor 23 şi 24 din Legea 378/2001.

VI.  UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ    

Notă: Dacă pe planşele de la pct. VI nu sunt făcute nici un fel de precizări 
privind modul de utilizare a unor anumite terenuri, pentru autorizarea construcţiilor 
se vor respecta prevederile specifice fiecărei zone funcţionale, REGULILE DE BAZĂ 
de la cap.II, prescripţiile din R.G.U. aprobat cu HG525/1996 şi precizările din GHIDUL 
CUPRINZÂND PRECIZĂRI,  DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI  PENTRU ELABORAREA 
APROBAREA  REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM,  aprobat  cu  ORDINUL 
MLPAT NR. NR.21/N/2000.

ZONA CENTRALĂ CU FUNCŢIUNI MIXTE

SAT HOCENI – UTR1, UTR2
SAT DELENI -  UTR1
SAT OTELENI  -  UTR1
SAT TOMSA -  UTR1
SAT SISCANI -  UTR1
SAT BARBOSI -  UTR1

CARACTERUL ZONEI

Zona se compune, în general, din funcţiuni publice şi locuinţe individuale mici P - 
P+1 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu.

SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE

•Se admit funcţiuni publice reprezentative de importanţă locală;
•Se  admit  funcţiuni  de  interes  general  manageriale,  tehnice,  profesionale  şi  financiar 
bancare,  telecomunicaţii,  hoteluri,  restaurante,  parcaje,  comerţ,  servicii  personale  şi 
colective, loisir, edituri, sedii firme, prestări servicii etc.

•Se pot autoriza construcţii  de locuinţe individuale şi colective izolate şi  cuplate, 
completări şi extinderi cu respectarea aliniamentelor impuse de profilul transversal 
al străzilor şi în condiţiile impuse de caracterul zonei; 
•Se  pot  autoriza  orice  fel  de  lucrări  de  construire,  întreţinere,  renovare, 
modernizare, reconversie a funcţiunilor la nivelul fondului construit existent;
•Se pot autoriza supraetajări pentru clădiri joase de locuit sau clădiri noi P, P+1, 
P+1+M, P+2 cu parter liber ce va avea altă destinaţie decât locuirea;
•Se  pot  autoriza  lucrări  de  îmbunătăţire  a  confortului  urban  (coşuri  de  gunoi, 
panouri publicitate, banchete, adăposturi pentru staţii de transport în comun, etc.;
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•Se vor autoriza amenajări de locuri de joacă pentru copii, agrementate cu spaţii 
plantate;
•Corelate cu străzile propuse se vor autoriza lucrările de îmbunătăţire şi completare 
a echipării tehnico – edilitare.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

•Se  pot  autoriza  construcţii  din  domeniul  obiectivelor  de  utilitate  publică  pe 
amplasamente rezervate sau pe noi amplasamente, întocmirea documentaţiilor de 
urbanism P.U.D. sau P.U.Z, pentru acestea făcându-se după încheierea procedurii 
legale de aplicare a legii 32/94 – exproprierea pentru cauze de utilitate publică şi 
stabilirea statutului juridic al terenului. Trecerea terenului din proprietatea privată a 
persoanelor  fizice  în  domeniul  proprietăţii  private  a  primăriilor  se  va  face  prin 
expropriere, vânzare sau schimb de proprietate.

•Se admit inserţii şi reconstrucţii,  cu condiţia menţinerii funcţiunii centrale sau/şi a celor 
admise;

•Se pot autoriza lucrările de modernizare a tramei stradale principale şi secundare, 
precum şi realizarea de noi  trasee stradale – după întocmirea documentaţiei  de 
urbanism P.U.Z. şi declararea de utilitate publică a zonei (legea nr. 33-1994) dacă 
traseele afectează proprietaţile private;

•Se admit restaurante de orice tip care comercializează pentru consum băuturi alcoolice 
numai dacă sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile publice şi de lăcaşele 
de cult;
•Se admit  funcţiuni  care nu permit  accesul  liber  al  publicului  cu condiţia  ca,  la  nivelul 
parterului, frontul spre stradă să fie destinat unor spaţii comerciale, restaurante, servicii 
accesibile trecătorilor;
•Se admit construcţii  comerciale, restaurante, diverse servicii  pentru loisir  urban având 
rezolvări cât mai transparente către circulaţiile pietonale.

UTILIZĂRI INTERZISE

•Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
•Se interzice construcţia de clădiri cu funcţiuni industriale; 
•Depozitarea unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
•Depozitări de materiale refolosibile sau staţii de transfer a deşeurilor; 
•Construcţii provizorii de orice natură; 
•Activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice 
sau din instituţiile publice; 
•Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, 
sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice; 
•Se interzice temporar construirea de clădiri în zonele haşurate – cu eroziuni şi iunundaţii 
până la efectuarea unor studii de stabilitate care să specifice condiţiile de construibilitate şi 
modul de eliminare a eroziunilor; 
•Se interzice creşterea animalelor mari şi depozitarea gunoiului animalier şi menajer în 
zonă.
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Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie:

● drum judeţean – 24,00 m între garduri sau construcţii;
● drum comunal – 20,00 m între garduri sau construcţii; 
● gospodărie ape    – 30 m de la ziduri;
● albii – 15 m;
● cimitire – 50 m de la limita acestuia; 
● LEA  – conform aviz SC E-ON Energie SA;

- 24m. zona de protecţie la 20KV
− 36m. zona de protecţie la 110KV

−

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A 
CLĂDIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

•O parcelă se consideră construibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
•Are o suprafaţă minimă de 200 mp şi un front la stradă de minim 8,00 m pentru clădiri 
înşiruite şi minim 12 m în cazul construcţiilor izolate sau cuplate. 
•Este accesibilă dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate fi accidental carosabil 
cu lăţimea minimă de 4,00 m. 
•Nu provine din subîmpărţirea anterioară a unei parcele de dimensiuni normale;
•Nu se recomandă compartimentarea terenului în parcele minime construibile;
•Parcelele trebuie să aibe forme regulate, având de regulă părţile laterale perpendiculare 
pe stradă sau pe circulaţia pietonală majoră.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

•Clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se pot amplasa retrase de la 
aliniament la o distanţă de minim 6,0 m 
•În zona drumurilor judeţene se vor respecta distanţele minime impuse între garduri sau 
construcţii: 
•minim 24,00m - drumurile judeţene (minim 12,00m din ax)

•În zona drumurilor comunale se vor respecta distanţele minime impuse între garduri sau 
construcţii: 
•minim 20,00m - drumurile comunale (minim 10,00m din ax)

În zona reţelelor  edilitare  alinierea clădirilor  se va subordona distanţelor  minime 
legale impuse de avizele de specialitate: conform PUZ.

 



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
41/57

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

•Clădirile  dispuse  izolat  se  vor  retrage  faţă  de  limitele  laterale  ale  parcelei  cu  minim 
jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 3,0 m; aceasta se poate reduce dacă 
nu sunt accese în clădiri şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfăşoară activităţi permanente;

•Construcţiile  se  vor  amplasa  la  minim  5,00  m  faţă  de  limita  posterioară  a 
proprietăţii;
•În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendiu şi alte 
norme tehnice specifice;

•În  cazuri  bine  justificate  (dimensiune  front,  etc.),  dimensiunile  se  pot  reduce,  dar  cu 
respectarea Codului Civil şi a legislaţiei în vigoare;
•Se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia separatoare faţă de 
zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică; în aceste cazuri, distanţa va fi 
egală cu jumătate din înălţimea la cornişe dar nu mai puţin de 5,0 m;
•Distanţa dintre clădirea unei biserici şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de 
minim 10,0 m;
•Distanţa minimă faţă de limitele laterale ale unei parcele ale clădirii unei biserici este de 
minim 10,0 m;

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE  ACEEAŞI 
PARCELĂ

•Distanţa  minimă  dintre  clădirile  de  pe  aceeaşi  parcelă  va  fi  egală  cu  jumătate  din 
înălţimea la cornişă a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puţin de 3,0 m;
•Distanţa de poate reduce la 1/4 din înălţime numai în cazul în care faţadele prezintă 
calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte 
activităţii ce necesită lumina naturală.

CIRCULAŢII ŞI ACCESE

•Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil  de minim 4,0 m 
lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin 
una  din  proprietăţile  învecinate,  pentru  a  permite  accesul  mijloacelor  de  stingere  a 
incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;
•Accesul  în  spaţiile  cu funcţiuni  publice  se va face cu trepte,  cât  şi  cu rampe ce vor 
asigura intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor, dar şi a persoanelor handicapate.

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

•Staţionarea  autovehiculelor  se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara 
circulaţiilor  publice  şi  a  parcajelor  publice.  Se  recomandă  gruparea  parcajelor,  prin 
cooperare.

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
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•Se admit înălţimi de cel puţin P + M ÷ 3E niveluri;
•Pentru funcţiunile publice propuse se admit şi clădiri parter cu înălţimi mari – minim 4,00 
m subordonate programelor respective;
•Înălţimea la streaşină sau atic a clădirii va fi de minim 6 m şi maxim 16 m;
•Nu se limitează înălţimea, dar se recomandă un control al perspectivelor şi siluetelor ce 
vor rezulta;
•În culoarele rezervate reţelelor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•Clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul 
general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
•Garajele  şi  anexele  vizibile  din  circulaţiile  publice  se  vor  armoniza  ca  finisaje  şi 
arhitectură cu clădirea principală;
•Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea locuinţelor;

•Faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la aceleaşi nivel cu faţada 
principală.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

•Toate clădirile vor fi racordate la retelele edilitare existente şi se vor căuta soluţii pentru a 
suplini lipsa unor reţele; 
•Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice 
de pe acoperişuri, copertină şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem intern de 
canalizare – fără să afecteze proprietăţile învecinate; 
•Se va acorda o atenţie specială problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu 
se admit retele de gaze naturale, de termoficare sau electrice aeriene; 
•Nu  se  admit  firide  de  gaze  naturale  sau  tablouri  electrice  decât  în  zonele  anexe, 
inaccesibile publicului larg şi numai în nişe.

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

•Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;
•Spaţiile necostruite şi neocupate de accese şi trotuare, vor fi înierbate şi plantate cu un 
arbore la fiecare 50 mp;
•Se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, să 
se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
•În zonele de versanţi se recomandă plantarea de arbori din speciile: salcâm, fag, plop, 
frasin.

ÎMPREJMUIRI

•Gardurile la stradă vor avea înălţimea de 1,50 m din care un soclu opac de 0,30 m şi o 
parte transparentă de 1,20 m din plasă metalică sau fier forjat şi vor putea fi dublate de 
gard viu;
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•Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălţimi de maxim 1,80 m care vor 
masca spre vecini garaje, sere, anexe.
•Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată  tablă, 
etc.

SECŢIUNEA  III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI  UTILIZARE  A 
TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

•Procentul de Ocupare a Terenului maxim va fi 50% pentru construcţiile noi.
•Se va admite de către administraţia locală construcţia de imobile noi, cu depăşirea POT - 
ului de 50% numai în cazuri justificate, prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se 
vor aviza în cadrul Consiliul Local  Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

•Coeficientul  de Utilizare a Terenului  va fi  de maxim 1,50 mp ADC/mp teren, în cazul 
construcţiilor noi;
•Se va admite, de către administraţia locală, construcţia de imobile noi, cu depăşirea CUT 
- ului numai în cazuri justificate prin întocmirea de Planuri Urbanistice  Zonale ce se vor 
aviza în Consiliul Local  Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui.

SECTIUNEA IV – RECOMANDĂRI SPECIALE 
•Se vor întocmi studii geotehnice care vor avea la bază minim 2 foraje pe fiecare parcelă 
(amplasament  sau  obiectiv  în  parte)  şi  planuri  topografice  pentru  toate  lucrările  de 
construcţii. 

•Se vor urmări acţiunile ce vizează protecţia mediului şi se vor sancţiona drastic 
încălcările normelor de protecţie a mediului natural şi construit.

ZONA DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 

SAT HOCENI - UTR 10, UTR 11, UTR 12
SAT DELENI -  UTR 4, UTR 5, UTR 6
SAT OTELENI  -  UTR 3
SAT REDIU -  UTR 1
SAT TOMSA -  UTR 3
SAT SISCANI -  UTR 3
SAT SATU NOU -  UTR 1
SAT BARBOSI -  UTR 3

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din subzone şi unităţi de referinţă localizate în zone ce cuprind 
locuinţe individuale sau colective mici P - P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament, cu regim 
de construire discontinuu, aflate în intravilanul existent şi pe zonele de extinderi.
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SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE

•Se pot  autoriza  construcţii  de  locuinţe  individuale  şi  colective  mici  izolate  şi  cuplate, 
anexe  gospodăreşti,  completări  şi  extinderi  cu  respectarea  aliniamentelor  impuse  de 
profilul transversal al străzilor şi în condiţiile impuse de caracterul zonei; 
•Se pot autoriza orice fel de lucrări de construire, întreţinere, renovare, modernizare, la 
nivelul fondului construit existent;
•Se pot autoriza supraetajări pentru clădiri joase de locuit sau clădiri noi P, P+1, P+1+M, 
cu parter liber ce va avea altă destinaţie decât locuirea; 
•Se pot  autoriza  lucrări  de  îmbunătăţire  a  confortului  urban (coşuri  de  gunoi,  panouri 
publicitate, banchete, adăposturi pentru staţii de transport în comun, etc.); 
•Echipamente publice de nivel rezidenţial.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

•Se admit  inserţii  şi  reconstrucţii,  cu condiţia menţinerii  funcţiunii  rezidenţiale sau/  şi  a 
celor admise; 
•Se poate autoriza ocuparea şi construirea pe terenuri libere de unităţi productive mici şi 
mijlocii  cu scopul  încurajării  liberei  iniţiative în domeniul  producţiei,  prestări  de servicii, 
comerţ, en gros, etc., după ce în prealabil a fost avizată o documentaţie PUD sau PUZ; 
•Se  pot  autoriza  lucrările  de  modernizare  a  tramei  stradale  principale  şi  secundare, 
precum şi realizarea de noi trasee stradale – după întocmirea documentaţiei de urbanism 
P.U.Z.  şi  declararea  de  utilitate  publică  a  zonei  (legea  nr  .33-1994)  dacă  traseele 
afectează proprietaţile private;
•Se pot autoriza construcţii din domeniul obiectivelor de utilitate publică pe amplasamente 
rezervate sau pe noi amplasamente, întocmirea documentaţiilor de urbanism P.U.D. sau 
P.U.Z, pentru acestea făcându-se după încheierea procedurii  legale de aplicare a legii 
32/94  –  exproprierea  pentru  cauze  de  utilitate  publică  şi  stabilirea  statului  juridic  al 
terenului.  Trecerea  terenului  din  proprietate  privată  în  domeniul  proprietăţii  publice  a 
unităţilor  teritorial  administrative  se  va  face  prin  expropriere,  vânzare  sau  schimb  de 
proprietate.

UTILIZĂRI INTERZISE

•Funcţiuni industriale, servicii,  comerciale, sau de altă natură care prin activitatea ce o 
desfăşoară, generează poluare sau riscuri tehnologice. 
•Depozitarea unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
•Depozitări de materiale refolosibile sau staţii de transfer a deşeurilor; 
•Activităţi  care  utilizează  pentru  depozitare  şi  producţie,  terenul  vizibil  din  circulaţiile 
publice sau din instituţiile publice; 
•Orice lucrări de terasament, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, 
sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 
•Se interzice definitiv construirea de clădiri în zonele haşurate - cu alunecări de teren şi cu 
pericol de inundabilitate; 



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
45/57

•Se interzice temporar construirea de clădiri în zonele haşurate – cu alunecări de teren 
până la efectuarea unor studii  suplimentare geotehnice de stabilitate care să specifice 
condiţiile de construibilitate şi modul de eliminare a alunecărilor; 
•Se interzice construirea de clădiri în zona PD (păduri) fără avizul Romsilva;

Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie:
•drum judeţean – 24,00m între garduri sau construcţii;
•drum comunal – 20,00m între garduri sau construcţii; 
•gospodărie ape        – 30 m de la ziduri;
•albii – 15 m;
•cimitire – 50m de la limita acestuia; 
•LEA  – conform aviz SC E-ON Energie SA.

- 24m. zona de protecţie la 20KV
- 36m. zona de protecţie la 110KV

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A 
CLĂDIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

•O parcelă se consideră construibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
-  Nu provine din subîmpărţirea anterioară a unei parcele de dimensiuni normale; 
- Are o suprafaţă minimă de 200 mp şi un front la stradă de minim 8,00 m pentru 
clădiri înşiruite, şi minim 12 m în cazul construcţiilor izolate sau cuplate; 
- Este accesibilă dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate fi accidental 
carosabil cu lăţimea minimă de 7,00m.

•Nu se recomandă compartimentarea terenului în parcele minime construibile.
•Parcelele trebuie să aibe forme regulate, având de regulă părţile laterale perpendiculare 
pe strada sau pe circulaţia pietonală majoră.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
 
•Retragerile de la aliniament vor fi de minim 6,0 m.

- În zona drumurilor judeţene se vor respecta distanţele minime impuse între garduri 
sau construcţii; 

- drumurile judeţene (minim 24,00m din ax);
-  În  zona  drumurilor  comunale  se  vor  respecta  distanţele  minime  impuse  între 

garduri sau construcţii; 
         - drumurile comunale (minim 10,00m din ax);

•În zona reţelelor edilitare alinierea clădirilor se va subordona distanţelor minime legale 
impuse de avizele de specialitate.

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR 

•Clădirile  dispuse  izolat  se  vor  retrage  faţă  de  limitele  laterale  ale  parcelei  cu  minim 
jumătate din înălţimea la cornişe dar nu mai puţin de 3,0 m; aceasta se poate reduce dacă 
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nu sunt accese în clădiri şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfăşoară activităţi permanente; 
•Construcţiile se vor amplasa la minim 5.00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii; 
•În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendiu şi alte norme 
tehnice specifice;
•În  cazuri  bine  justificate  (dimensiune  front,  etc.)  dimensiunile  se  pot  reduce,  dar  cu 
respectarea Codului Civil şi a legislaţiei în vigoare.

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE  ACEEAŞI 
PARCELĂ

•Distanţa  minimă  dintre  clădirile  de  pe  aceeaşi  parcelă  va  fi  egală  cu  jumătate  din 
înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 3,0 m.

CIRCULAŢII ŞI ACCESE

•Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil  de minim 4,0 m 
lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin 
una  din  proprietăţile  învecinate,  pentru  a  permite  accesul  mijloacelor  de  stingere  a 
incendiilor.
•Accesul  în  spaţiile  cu funcţiuni  publice  se va face cu trepte,  cât  şi  cu rampe ce vor 
asigura intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor, dar şi a persoanelor handicapate.

STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

•Staţionarea  autovehiculelor  se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara 
circulaţiilor  publice  şi  a  parcajelor  publice.  Se  recomandă  gruparea  parcajelor,  prin 
cooperare.

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

•Înălţimea la streaşină sau atic a clădirii va fi de maxim: 12,00m; 
•În culoarele rezervate reţelelor electrice, înălţimea se subordonează normelor specifice.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•Clădirile noi sau modificările/construcţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul 
general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;
•Garajele  şi  anexele  vizibile  din  circulaţiile  publice  se  vor  armoniza  ca  finisaje  şi 
arhitectură cu clădirea principală;
•Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea locuinţelor; 
•Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu vecinătăţile imediate; 
•Faţadele  posterioare  şi  laterale  vor  fi  tratate  arhitectural  la  acelaşi  nivel  cu  faţada 
principală.
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CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

•Toate clădirile vor fi racordate la reţelele edilitare existente şi se vor căuta soluţii pentru a 
suplini lipsa unor reţele; 
•Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice 
de pe acoperişuri, copertină şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem intern de 
canalizare – fără să afecteze proprietăţile învecinate; 
•Se va acorda o atenţie specială problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu 
se admit retele de gaze naturale, de termoficare sau electrice aeriene; 
•Nu  se  admit  firide  de  gaze  naturale  sau  tablouri  electrice  decât  în  zonele  anexe, 
inaccesibile publicului larg şi numai în nişe.

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

•Spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;
•Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare, vor fi înierbate şi plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp;
•Se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, să 
se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;
•În zonele de versanţi se recomandă plantarea de arbori din speciile: salcâm, fag, plop, 
frasin. 

ÎMPREJMUIRI

•Gardurile la stradă vor avea înălţimea de 1,70 m din care un soclu  de 0,30 m si o parte 
transparentă sau opacă de 1,50 m;
•Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 m care vor 
masca spre vecini garaje, sere, anexe.
•Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată  tablă 
zincată, etc.

SECŢIUNEA  III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI  UTILIZARE  A 
TERENULUI

PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

•Procentul de Ocupare a Terenului maxim va fi 30% pentru construcţiile noi; 
•Se va admite de către administraţia locală construcţia de imobile noi, cu depăşirea POT - 
ului de 50 % numai în cazuri justificate, prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce 
se vor aviza în cadrul Consiliul Local  Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

•Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi de maxim 0,60 mp ADC/ mp teren;
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•Se va admite de către administraţia locală, construcţia de imobile noi, cu depăşirea CUT 
- ului numai în cazuri justificate prin întocmirea de Planuri Urbanistice  Zonale ce se vor 
aviza în Consiliul Local  Hoceni  şi Consiliul Judeţean Vaslui.

SECTIUNEA IV – RECOMANDĂRI SPECIALE

•Se vor întocmi studii geotehnice şi planuri topografice pentru toate lucrările de construcţii; 
•Se  vor  urmări  acţiunile  ce  urmăresc  protecţia  mediului  şi  se  vor  sancţiona  drastic 
încălcările normelor de protecţie a mediului natural şi construit;

ZONĂ AGRO – INDUSTRIALĂ 

SAT HOCENI - UTR 5, UTR 6, UTR 7, UTR 8
SAT DELENI -  UTR 2

CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită dintr-o zonă cu dotări agro – industriale 

UTILIZĂRI ADMISE

•Se pot autoriza orice fel de lucrări de construire, întreţinere, renovare, modernizare, la 
nivelul fondului construit  existent şi construirea unor obiective în legătură cu activitatea 
industrială sau de deservire a agriculturii; 
•Activităţi industriale nepoluante; 
•Servicii către întreprinderi, IMM cu profil nepoluant; 
•Activităţi productive nepoluante şi depozitare comercială; 
•Transporturi, servicii comerciale legate de transporturi; 
•Se  pot  autoriza  lucrări  de  redimensionare  şi  retehnologizare  în  vederea  reducerii 
nivelului de poluare.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

•Extinderea sau conversia activităţilor actuale va fi permisă cu condiţia să nu agraveze 
situaţia poluării;
•Se  permite  construirea  locuinţelor  strict  necesare  pentru  asigurarea  conducerii, 
supravegherii şi pazei unităţilor şi serviciilor subzonei.

UTILIZĂRI INTERZISE

•Se interzice amplasarea locuinţelor;
•Se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ şi alte servicii de interes general;
•Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie;

•drum judeţean – 24,00m între garduri sau construcţii;
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•drum comunal – 20,00m între garduri sau construcţii; 
•gospodărie ape      – 30 m de la ziduri;
•albii – 15 m;
•cimitire – 50m de la limita acestuia; 
•LEA  – conform aviz SC E-ON Energie SA.

- 24m. zona de protecţie la 20KV
- 36m. zona de protecţie la 110KV

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A 
CLĂDIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

•O parcelă se consideră construibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
•Nu provine din subîmpărţirea anterioară a unei parcele d

SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE e dimensiuni normale;
- Are o suprafaţă minimă de 1000 mp şi un front la stradă de minim 20,0 m; 
- Este accesibilă dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate fi  accidental 
carosabil cu lăţimea minimă de 7,00m.

•Nu se recomandă compartimentarea terenului în parcele minime construibile
•Parcelele trebuie să aibe forme regulate, având de regulă părţile laterale perpendiculare 
pe stradă sau pe circulaţia pietonală majoră.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
 
•Retragerile de la aliniament vor fi de:

- 10,0 m pe străzile de categoria a II-a.
-  6,0 m pe străzile de categoria a III-a.
dar nu mai mici de zonele de protecţie faţă de DC. 

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

•Clădirile  dispuse  izolat  se  vor  retrage  faţă  de  limitele  laterale  ale  parcelei  cu  minim 
jumătate din înălţimea la cornişe dar nu mai puţin de 6,0 m; Aceasta se poate reduce dacă 
nu sunt accese în clădiri şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfăţoară activităţi permanente.

•Construcţiile  se  vor  amplasa  la  minim  6.00  m  faţă  de  limita  posterioară  a 
proprietăţii.

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE  ACEEAŞI 
PARCELĂ

•Distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar 
nu mai puţin de 6,0 m.
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•Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi/sau 
dacă  nu  sunt  ferestre  care  să  lumineze  încăperile  în  care  se  desfăşoară  activităţi 
permanente.
•În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme 
tehnice specifice.

CIRCULAŢII ŞI ACCESE

•Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil  de minim 7,0 m 
lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin 
una  din  proprietăţile  învecinate,  pentru  a  permite  accesul  mijloacelor  de  stingere  a 
incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.
•Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 
•Accesele în parcele din străzile de categoria I şi II vor fi la minimum 40 m distanţă, iar 
dacă aceasta nu este posibil accesele se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de 
circulaţie.

STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

•Staţionarea  vehiculelor  atât  în  timpul  lucrărilor  de  construcţii-reparaţii  cât  şi  în  timpul 
funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute 
în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere.
•În  spaţiul  de  retragere  faţă  de  aliniament,  maxim  30%  din  teren  poate  fi  rezervat 
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum 1,20 
m.

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

•Înălţimea la streaşină sau atic a clădirii va fi minim 4m. şi maxim 12m. 
•În culoarele rezervate reţelelor electrice, înălţimea se subordonează normelor specifice.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu vecinătăţile imediate. 
•Faţadele  posterioare  şi  laterale  vor  fi  tratate  arhitectural  la  acelaşi  nivel  cu  faţada 
principală.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

•Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare sau se va suplini 
lipsa acestora şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care 
provin  din  întreţinerea  şi  funcţionare  instalaţiilor,  din  parcaje,  circulaţii  şi  platforme 
exterioare.
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SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

•Spaţiile  libere  vizibile  din  circulaţiile  publice  vor  fi  tratate  ca  grădini  de  faţadă astfel 
amenajate încât să nu se altereze aspectul general al localităţii;
•Spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare, vor fi inierbate şi plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp;
•Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

ÎMPREJMUIRI

•Gardurile la strada vor avea înîlţimea de 1,50 m din care un soclu opac de 0,30 m şi o 
parte transparentă de 1,20 m şi vor fi dublate de gard viu;
•Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 m care vor 
masca spre vecini garaje, sere, anexe;
•Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată  tablă, 
etc;
•Porţile  de  intrare  vor  fi  pe  cât  posibil  retrase  faţă  de  aliniament  pentru  a  permite 
staţionarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda 
circulaţia pe drumurile publice.

SECŢIUNEA  III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI  UTILIZARE  A 
TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

•Procentul de Ocupare a Terenului maxim va fi 50% pentru construcţiile noi. 
•Se va admite de către administraţia locală, construcţia de imobile noi, cu depăşirea POT 
-ului de 30 % numai în cazuri justificate, prin întocmirea de Planuri Urbanistice de Detaliu 
ce se vor aviza în cadrul Consiliul Comuna Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

•Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi de maxim 1,0 mp.ADC/mp teren, în cazul 
construcţiilor noi.
•Se va admite de către administraţia locală, construcţia de imobile noi, cu depăşirea 
CUT - ului numai în cazuri justificate prin întocmirea de Planuri Urbanistice de Detaliu 
ce se vor aviza în Consiliul Comuna Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui.

SECTIUNEA IV – RECOMANDĂRI SPECIALE 

•Se  vor  întocmi  studii  geotehnice  si  planuri  topografice  pentru  toate  lucrările  de 
construcţii. 
•Se vor urmări  acţiunile  ce urmăresc protecţia  mediului  şi  se vor sancţiona drastic 
încălcările normelor de protecţie a mediului natural şi construit.



S.C.  FLOYD PROJECT S.R.L.
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA HOCENI, 

JUDEŢUL VASLUI

Proiect nr.: 04/2015              Vol. II:  R.L.U.       

Piese 
scrise

Pag.
52/57

ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

SAT HOCENI - UTR 9
SAT DELENI -  UTR 3
SAT OTELENI  -  UTR 2
SAT TOMSA -  UTR 2
SAT SISCANI -  UTR 2
SAT BARBOSI -  UTR 2

CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din cimitirele de pe teritoriul comunei Hoceni. 

UTILIZĂRI ADMISE

•Se pot autoriza lucrări de amenajare a spaţiilor verzi de protecţie; 
•Se poate autoriza extinderea cimitirului; 
•Spaţii pentru administraţia cimitirelor; 
•Capele, praznicare; 
•Lucrări de reparaţii, consolidare la bisericile pe care le au în componenţă.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢII

•Dacă amplasarea se face pe terenuri proprietate privată a cetăţenilor, trecerea terenului 
în  domeniul  proprietăţii  publice  a  unităţilor  teritorial  administrative  se  va  face  după 
aplicarea procedurilor legale de expropriere, vânzare sau schimb de proprietate.

UTILIZĂRI INTERZISE

•În interiorul zonelor de gospodărie comunală – cimitire – se interzice amplasarea oricăror 
obiective care nu sunt legate de activitatea dominantă; 
•Autorizarea  executarii  constructiilor  în  subzonele  aflate  în  imediata  vecinatate  a 
cimitirelor trebuie să ţina seama de distanţa minimă de protecţie sanitară - 50m.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

•Se vor asigura puncte de apă din reţeaua publică;
•Se va asigura un spaţiu de depozitare al florilor ofilite şi a altor deşeuri;
•Se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor 
meteorice.

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
•Se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei.
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ÎMPREJMUIRI
•Împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace şi vor fi tratate arhitectural în mod 
discret potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 1,50 metri.

RECOMANDĂRI SPECIALE
•Se  vor  urmări  acţiunile  ce  urmăresc  protecţia  mediului  şi  se  vor  sancţiona  drastic 
încălcările normelor de protecţie a mediului natural şi construit.

ZONĂ AGREMENT SI SPORT

SAT HOCENI - UTR 

CARACTERUL ZONEI

Zona este alcătuită din terenul de fotbal existent și cel propus.

SECŢIUNEA I – UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE

· Se pot autoriza orice fel de lucrări de construire a unor obiective turistice: terenuri 
de sport (fotbal, tenis, volei), unităţi de alimentaţie publică, parcuri, locuri de joacă etc.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

· Construcţiile ce se vor realiza în zona de agrement nu trebuie să polueze zona.

· Se permite construirea locuinţelor strict necesare pentru asigurarea conducerii, 
supravegherii şi pazei zonei de agrement.

UTILIZĂRI INTERZISE

· Se interzice amplasarea locuinţelor;

· Se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ şi alte servicii de interes general;

· Se interzice construirea de clădiri în zona PD (păduri) fără avizul Romsilva;

· Se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie:

· ZpDJ.  (drum judeţean)  – 24,00 m între garduri sau construcţii;

· ZpDC.  (drum comunal)  – 20,00 m între garduri sau construcţii;

· ZpTEa  (gospodărie ape)  – 30 m de la ziduri;

· Zpa (albii) – 15 m;
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· ZpGCc  (cimitire)  – 50 m de la limita acestuia; 

· Zplea  (LEA )  – conform aviz E-ON;

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFORMARE A

CLĂDIRILOR

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

· O parcelă se consideră construibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

· Este accesibilă dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate fi accidental carosabil 
cu lăţimea minimă de 4,00 m.

· Parcelele trebuie să aibe forme regulate, având de regulă părţile laterale perpendiculare 
pe strada sau pe circulaţia pietonală majoră.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

·Retragerile de la aliniament vor fi de:

· 10,0 m pe străzile de categ. a II-a

· 6,0 m pe străzile de categ. a III-a

dar nu mai mici de zonele de protecţie faţă de DN, DJ şi DC 

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI 
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

· Clădirile  dispuse izolat  se  vor  retrage  faţă de limitele  laterale  ale  parcelei  cu minim 
jumătate din înălţimea la cornişe dar nu mai puţin de 6,0 m. Aceasta se poate reduce dacă 
nu sunt accese în clădiri şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se 
desfăşoară activităţi permanente.

·Construcţiile se vor amplasa la minim 6.00 m faţă de limita posterioară a proprietăţii.

AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ  DE  ALTELE  PE  ACEEAŞI 
PARCELĂ

· Distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar 
nu mai puţin de 6,0 m.

· Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi/sau 
dacă  nu  sunt  ferestre  care  să  lumineze  încăperile  în  care  se  desfăşoară  activităţi 
permanente.
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·  În toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme 
tehnice specifice.

CIRCULAŢII SI ACCESE

· Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m 
lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin 
una  din  proprietăţile  învecinate,  pentru  a  permite  accesul  mijloacelor  de  stingere  a 
incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.

· Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele. 

· Accesele în parcele din străzile de categoria I şi II vor fi la minimum 40 m distanţă, iar 
dacă aceasta nu este posibil accesele se vor asigura dintr-o dublură a căilor principale de 
circulaţie.

STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR

· Staţionarea vehiculelor  atât  în timpul  lucrărilor  de construcţii-reparaţii  cât  şi  în timpul 
funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute 
în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere.

· În  spaţiul  de  retragere  faţă  de  aliniament,  maxim  30%  din  teren  poate  fi  rezervat 
parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum 1,20 
m.

ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

· Înălţimea la streaşină sau atic, a clădirii va fi  maxim 12 m. 

· În culoarele rezervate reţelelor electrice, înălţimea se subordonează normelor specifice.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

·Volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu vecinătăţile imediate.

·Faţadele  posterioare  şi  laterale  vor  fi  tratate  arhitectural  la  aceslaşi  nivel  cu  faţada 
principală.

CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

·Toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare sau se va suplini 
lipsa acestora şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care 
provin  din  întreţinerea  şi  funcţionare  instalaţiilor,  din  parcaje,  circulaţii  şi  platforme 
exterioare;
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SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

· Spaţiile  libere  vizibile  din  circulaţiile  publice  vor  fi  tratate  ca grădini  de  faţadă astfel 
amenajate încât să nu se altereze aspectul general al localităţii;

· Spaţiile necostruite şi neocupate de accese şi trotuare, vor fi inierbate şi plantate cu un 
arbore la fiecare 100 mp;

· Suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în 
proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

ÎMPREJMUIRI

· Gardurile la strada vor avea inaltimea de 1,50 m din care un soclu opac de 0,30 m şi o 
parte transparentă de 1,20 m şi vor fi dublate de gard viu;

· Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 m care vor 
masca spre vecini garaje, sere, anexe.

· Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată tablă, 
etc.

·Porţile  de  intrare  vor  fi  pe  cât  posibil  retrase  faţă  de  aliniament  pentru  a  permite 
staţionarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda 
circulaţia pe drumurile publice;

SECŢIUNEA  III  –  POSIBILITĂŢI  MAXIME  DE  OCUPARE  ŞI  UTILIZARE  A 
TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

· Procentul de Ocupare a Terenului maxim va fi 15% pentru construcţiile noi.

· Se va admite de către administraţia locală, construcţia de imobile noi, cu depăşirea POT 
- ului de 15 % numai în cazuri justificate, prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce 
se vor aviza în cadrul Consiliul Local Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

·Coeficientul  de Utilizare a Terenului  va fi  de maxim 0,15 mp.ADC/mp teren,  în cazul  
construcţiilor noi. 

·Se va admite de către administraţia locală, construcţia de imobile noi, cu depăşirea CUT - 
ului  numai în cazuri  justificate prin întocmirea de Planuri  Urbanistice  Zonale ce se vor 
aviza în Consiliul Local Hoceni şi Consiliul Judeţean Vaslui.
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SECTIUNEA IV – RECOMANDĂRI SPECIALE 

· Se vor întocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucrările de construcţii. 

· Se  vor  urmări  acţiunile  ce  urmăresc  protecţia  mediului  şi  se  vor  sancţiona  drastic 
încălcările normelor de protecţie a mediului natural şi construit.

Întocmit,

Arh. Florin Mrejeru
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