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M E M O R I U   G E N E R A L 

 
1. INTRODUCERE 

 Prezenta documentaţie s-a întocmit la cererea beneficiarului 
S.C. NICUŞOR ALEX MET S.R.L. în calitate sa de iniţiator al 
documentaţiei P.U.Z. 

 
1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE ALE DOCUMENTAŢIEI 

 
OBIECTIV:      P.U.Z. - AMENAJARE PUNCT DE LUCRU, 

CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE, 
ANEXĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN  
Intravilan  comuna Zăneşti, sat Zăneşti, str. 
Naţională nr. 45A, judeţul  Neamţ. 

 
BENEFICIAR:     S.C. NICUŞOR ALEX MET S.R.L. 
   J27/59/2017,  CUI: RO 3696930 

Cod CAEN 4677 - Comerţ cu ridicata al 
deşeurilor şi resturilor.  

Sediu social:  Oraş Roznov, str. Trandafirilor nr. 557, judeţul Neamţ 
Administrator: COPOŢ Caizer 

Persoană de contact prin procură: COPOŢ Zagra - Anişoara  
   Mobil: 0756 941 795.   
    
PROIECTANT   URBANISM,  ARHITECTURĂ:       

      BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ  ION NICOLAE  
O.A.R. Filiala Teritorială Bc.-Nţ. nr.4/ 01.02.2002,  
T.N.A.R. nr. 2486,        R.U.R. categoriile ”D şi E”  
B-dul Traian nr. 80, Bloc H 3, sc. A , ap.15   
mun. Piatra Neamţ  
Email      bia_nicolae yahoo.com  
Administrator arh. NICOLAE Ion        

                           Mobil  0745 602 459. 
 
FAZA  P. U. Z. 
NR. PR.          20 / 2022 
DATA ELAB.    MARTIE 2023 
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1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
Amplasamentul se află situat în  intravilanul comunei Zăneşti, 

U.T.R.2 sat Zăneşti, str. Naţională nr. 45A. "zona de locuit (P+1E, P+2E) 
şi funcţiuni complementare".    

Strada Naţională este segment rutier al drumului naţional DN 15 
Piatra Neamţ - Bacău, care străbate localitatea de la Vest la Est.  
Amplasamentul şi cadrul juridic ale terenului au fost identificate prin:  

- Act de proprietate - Contract de vânzare - Încheiere de 
autentificare nr.563 din 16.06.2022. 

- Documentaţie cadastrală elaborată de CEOLPAN OLTEANU 
Dragoş - Coinstantin. 

- Certificat de nomenclatură stradală nr. 5703/04.07.2022,-  
eliberat de Primăria comunei Zăneşti. 

- Adresă de radiere a construcţiei C1 aflată pe amplasament şi 
autodemolată, nr. 7707 din 12.09.2022, eliberată de Primăria 
comunei Zăneşti. 

- Contract de constituire a dreptului de superficie - Încheiere de 
autentificare nr. 2092 din 14.10.2022.  

- Extras de CF şi  Extras de plan cadastral. 
- Studiu topografic în coordonate STEREO'70 elaborat de S.C. 

TOPOING S.R.L., cu Proces verbal de recepţie nr.1623/2022, 
eliberat de O.C.P.I. Neamţ, anexate. 

 
Terenul identificat prin NC 51404 este situat pe partea stângă a 

drumului naţional, pe direcţia Piatra Neamţ - Bacău, între DN15 şi 
infrastructura căii ferate Bacău - Bicaz.  

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul satului reşedinţă 
de comună - Zăneşti, la cca. 650 m spre Est, faţă de podul rutier de 
peste albia sistematizată a pârâului Cracău şi la cca. 1,60 km Vest, faţă 
de primăria com. Zăneşti şi de zona centrală  a satului reşedinţă de 
comună.  

Pornind de la aceste premize prin documentaţia P.U.Z. se impune 
remodelarea urbanistică şi funcţională a zonei într-o concepţie unitară şi 
în concordanţă cu zona de intravilan din apropiere, cu  reorganizarea 
circulaţiei rutiere, pietonale şi a spaţiilor verzi.  

Conform temei de proiectare, la solicitarea beneficiarului s-a 
întocmit prezenta documentaţie de urbanism - cu scopul studierii 
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schimbării funcţiunii terenului, cu destinaţia actuală de "locuinţe şi 
funcţiuni complementare",  în "zonă mixtă, depozitare şi servicii".  

Imobilul identificat  în Cartea Funciară prin NC 51404, în suprafaţă 
de 2.873,00 mp, este  situat în intravilanul satului Zăneşti, judeţul Neamţ 
şi prin prezenta documentaţie, face obiectul stabilirii posibilităţilor legale 
de realizare a investiţiei şi a Regulamentului de urbanism  (R.L.U.) 
aferent pentru această zonă, în conformitate cu cerinţele Certificatului de 
urbanism nr.465 din 26.10.2022 eliberat de Consiliul Judeţean Neamţ. 

Terenul a făcut obiectul Actului de superficie încheiat între 
proprietarul terenului - persoana fizică COPOŢ Florin-Leonardo şi 
societatea comercială - persoana juridică S.C. NICUŞOR ALEX S.R.L. 

La cererea beneficiarului, proiectantul a studiat posibilitatea 
amplasării unui punct de lucru, platformă de depozităre a  fierului vechi, 
unei construcţii anexă şi împrejmuirii  la stradă şi distinct  a platformei, cu 
respectarea standardelor şi normativelor în vigoare.  

Punctul de lucru va fi administrat de firma S.C. NICUŞOR ALEX 
MET S.R.L. cu sediul social în oraş Roznov, judeţul Neamţ şi care va 
avea dreptul de a depozita şi comercializa cu ridicata a deşeurilor 
selecţionate denumite generic "fierul vechi".  

Materialele care se propun a fi  depozitate vor fi din categoria 
"deşeuri nepericuloase", respectiv metale feroase şi neferoase 
selecţionate. 

Prin Statut, Certificatului constatator şi Codul CAEN, cu activităţile 
principală şi secundară înregistrate, firma este abilitată de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ să-şi desfăşoare 
activitatea economică în acest domeniu de activitate.  
! NOTĂ IMPORTANTĂ:  

Menţionăm existenţa în vecinătătatea amplasamentului studiat a 
infrastructurii unei căi ferate simple cu terasament în rambleu, 
situată  faţă de terenul beneficiarului  în  extremitatea nordică a 
acestuia. 

Obiectivele propuse pentru a fi amplasate, vor respecta normele 
O.U.G. 12 din 07.07.1198, aprobată prin Legea 8/1999 privind 
infrastructura feroviară, respectiv:  

✓ Zona de siguranţă  de 20,00 m 
✓ Zona de protecţie de 100,00 m 
✓ Zona cadastrală administrată de Min. Transporturilor şi 

concesionată CNCF CFR S.A. 
NOTĂ:Măsurarea distanţelor se face din axul căii ferate. 
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1. Platforma de depozitare va fi de mici dimensiuni, respectiv de 
100,00 mp (10,00x10,00 m) şi capacitate de stocarea a "fierului 
vechi" de max. 10 to. 

2. Anexa în sprijinul producţiei - Rulota pe pneuri proprietatea 
beneficiarului, va fi realizată în sprijinul activităţii punctului de 
lucru, va avea caracter provizoriu şi dimensiunile maxime în 
plan de 5,80x2,20m şi Hmax.= 2,50 m. 

3. Împrejmuirea propusă va delimita incinta punctului de lucru 
spre stradă şi va asigura accesul şi securitatea  lotului în 
suprafaţă  de 2.873,00 mp.  

Terenul pe care se doreşte amplasarea obiectivelor are deschidere 
la drumul naţional DN 15 (str. Naţională), între bornele cadastrale 3 ÷ 4   
de  11,475 m.  Amplasarea împrejmuirii va fi retrasă la 13,00 m faţă de 
axul drumului,  aliniată celorlalte împrejmuiri învecinate drumului, iar 
poarta de acces carosabil şi pietonal va fi poziţionată la 14,00 m paralel 
cu axul drumului.  Suprafaţa de teren lăsată înafara incintei faţă de 
conturul cadastral, va fi voluntar cedată de către proprietar, domeniului 
public;  

Împrejmuirea pe această  latură a imobilului, va avea următoarea 
configuraţie: 

- 1 modul MPC  poartă glisantă carosabilă cu interax de 
6,00 m amplasată pe mijlocul deschiderii la stradă a 
lotului, amplasat la 14,00m faţă de axul str. Naţională, 
modulul va avea 2 stâlpi metalici din ţeavă pătrată de 
120x120mm la 6,00 m interax şi  panouri din plasă 
zincată împletită cu  H max. = 2,00 m 

- 2 moduli MC2 modul de câmp cu  H = 2,00 m pt. 
împrejmuire cu interax de  2,73 m, pozaţi bilateral la 
13,00 m faţă de axul DN15, cu  H max. = 2,00 m, 
alcătuiţi din panouri de plasă împletită din sârmă 
zincată de 1,5 mm, cu montanţi din ţeavă pătrată 
metalică 60x60 mm, cu  H max. = 2,00 m. 

Aliniamentul împrejmuirii la stradă se va face la minimum 13,00m 
(distanţă reglementată prin R.L.U.), măsurată din axul drumului  naţional 
DN15, aflat pe latura sudică a terenului.  

Cealaltă împrejmuire propusă va contura punctual, în incintă, 
platforma de depozitare, cu 4 laturi egale de 10,00 m, cu  poartă de 
acces   pe latura vestică şi va fi alcătuită panouri din plasă împletită cu 
montanţi verticali - stâlpi din b.a., prefabricaţi,  cu dimensiunilede 
100x100 mm şi  H max.= 2,00 m. 
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1.3. SURSE DE DOCUMENTARE 
La baza întocmirii prezentei documentaţii de urbanism au stat 

elemente şi date aprobate anterior elaborării şi concluzii rezultate în 
cursul elaborării acesteia după cum urmează : 

➢ Planul de Amenajare a teritoriului (P.A.T.J.) - judeţul Neamţ 
➢ Planul Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentul Local de 

Urbanism (R.L.U.) ale comunei Zăneşti, elaborat de S.C. 
EDILPROIECT S.R.L. în anul1999, şi aprobat prin H.C.L. nr. 23 
din 27.07.2000, cu valabilitate prelungită prin H.C.L. al comunei 
Zăneşti cu nr. 93/2018. 

➢ Documentaţia P.U.Z. a făcut obiectul Certificatului de urbanism 
nr. 465 din 26.10.2022, eliberat de C.J. Neamţ. 

➢  Avizul Primarului nr. 8687/2 din 10.10.2022 eliberat de Primăria 
comunei Zăneşti. 

➢ Documentaţia cadastrală întocmită de ing. CEOLPAN 
OLTEANU Dragoş Constantin - C.A. seria RO-NT-F nr. 0123, 
cat. C. 

➢ Plan pe suport topografic  în coordonate STEREO '70 al zonei  
întocmit de S.C. TOPOING S.R.L. – ing. UNGUREANU Al. 
Iulian Liviu – C.A. RO-B-F nr. 0227 cat. D  la data de 
04.11.2022, cu Proces verbal de recepţie nr.1623/2022, eliberat 
O.C.P.I. Neamţ,  

➢ Extras de carte funciară pentru informare  pentru NC 51404 cu 
nr. 55949 din 23.09.2022, eliberat de O.C.P.I. Neamţ - B.C.P.I. 
Piatra Neamţ. 

➢ Ortofotoplan - Extras de plan cadastral pentru încadrarea 
imobilului în teritoriu unităţii teritoriale de referinţă (U.T.R.2 sat 
Zăneşti), eliberat de O.C.P.I. Neamţ - B.C.P.I. Piatra Neamţ. 

➢ Studiu geotehnic din anul  2022, cu verificare Af,  pentru 
amplasamentul studiat elaborat elaborat de S.C. GEO 
PROJECT S.R.L.- J27/491/2008, CUI  RO 23589240.  

Pe parcursul elaborării documentaţiei P.U.Z. au fost  obţinute 
avizele organismelor teritoriale interesate pe zona în studiu: 

Certificat de urbanism cu nr. 465 din 26.10.2022    eliberat de C.J. 
Neamţ. 

Pentru iniţierea documentaţiei P.U.Z., Consiliul Judeţean Neamţ  a 
obţinut Avizul Primarului cu nr. 8687/2 din 10.10.2022., eliberat de 
Primăria comunei Zăneşti. 

Adresa nr.7707 din 12.09.2022 pentru radierea locuinţei C1, aflată 
pe amplasament şi autodemolată, eliberată de Primăria com. Zăneşti.  

Certificat de nomenclatură stradală şi adresă nr. 5703/ 04.07.2022, 
eliberat de Primăria com. Zăneşti. 
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 La baza elaborării prezentului  Plan Urbanistic Zonal a stat 
cadrul juridic conferit de: 

 
 

- Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul. 

- Legea nr. 71 / 1996 privind aprobarea Planului de 
amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea I - Căi de 
comunicaţie. 

- Legea nr. 171 / 1997 privind aprobarea Planului de 
amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea II - Apa 

- Legea nr. 5 / 200 privind aprobarea Planului de 
amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea III – Zone 
protejate 

- Legea nr. 351 / 2001 privind aprobarea Planului de 
amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea IV – 
Reţeaua de localităţi 

- Legea nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de 
amenajarea teritoriului naţional – Secţiunea V – Zone 
de risc natural. 

- Hotărârea Guvernului nr. 525 / 1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, cu completările 
şi modificările ulterioare 

- Ordinul 536 / 1977 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei 

- Monografia comunei Zăneşti. 
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Zănești, 

județul Neamț 2021 - 2027.   
 

2. STADIU ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
2.1. EVOLUŢIA ZONEI 
Comuna Zăneşti (cu satele sale componente Zăneşti şi Traian) s-a 

dezvoltat în mod istoric în lunca răului Bistriţa, beneficiind de calea de 
acces rutieră principală Piatra Neamţ  - Bacău. 

Scurt istoric, date privind evoluţia zonei  
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa 

Bistrița a județului Neamț și era formată din satele Zănești, Fauri de Jos, 
Fauri de Sus și Traian, având în total o populaşie de  2.038 de locuitori.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B_(interbelic)
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În comună funcționau o biserică și o școală.[8]  Anuarul Socec din 
1925 o consemnează în aceeași plasă, având o populaţie de 2.841 loc.  
în satele Fauri, Traian și Zănești.[9]  

În 1950, comuna a fost transferată raionului Buhuși și apoi (după 
1964[10]) raionului Piatra Neamț arondată regiunii Bacău. 

În 1968, comuna a revenit la județul Neamț, reînființat; tot atunci. 
satul Fauri a fost desființat și comasat cu satul Zănești.[11][12]  

 
Monumente istorice 

Singurul obiectiv din comuna Zănești inclus în Lista monumentelor 
istorice din județul Neamț ca monument de interes local este situl 
arheologic de pe „Dealul Fântânilor”, lângă satul Traian, sit ce cuprinde 
urmele unor Așezări din neoliticul mijlociu (cultura ceramicii liniare) nr. 
Listă 158 NT-I-m-B10545. și eneolitic (cultura Cucuteni, faza AB) nr. 
Listă 159 NT-I-m-B10545.01,(conf. Lista monumentelor istorice 2015). 

Date preluate din Strategia de dezvoltare locală a comunei Zănești, 
județul Neamț 2021 - 2027 capitolul III - Contextul istoric, relevă: 

"Cea mai veche statistică cu organizarea teritorială a ţinutului este 

cea din 1770. Evoluţia istorică a judeţului Neamţ marchează  că… 

"cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul actual al judeţului Neamţ 
datează din paleoliticul superior (cca. 100.000 ani î.e.n.), ele fiind 
evidenţiate îndeosebi pe Valea Bistriţei, unde s-au descoperit numeroase 
situri arheologice. Tot în această zonă a ţării s-au descoperit urme certe ale 
unor civilizaţii preistorice ale Europei, cum ar fi Complexul Precucuteni – 

Cucuteni - Tripolie (aprox. 4.200 – 2.600 î.e.n.), dar şi dovezi ale prosperei 
civilizaţii dacice (de ex: aşezările din zona oraşului Piatra Neamţ, cele de la 

Bâtca Doamnei, Cozla şi Calu). 
         Din punct de vedere istoric, evoluţia aşezărilor rurale a dus şi în 

Neamţ la formarea, începând cu a doua jumătate a sec. al XIV-lea, a 
primelor centre cu nuanţă urbană, cum ar fi: Piatra lui Crăciun, Roman şi 
Neamţ. Cu timpul, târgul Piatra a căpătat o mai mare importanţă, aceasta şi 
datorită constituirii aici a Curţii Domneşti. Perioada medievală a fost, la 
rândul său, deosebit de bine reprezentată, în acest sens fiind semnificativă 
Cetatea Neamţ. Continua creştere a producţiei de mărfuri şi a celei agricole, 
dar şi intensificarea schimburilor comerciale duc la o dezvoltare economică 
a ţinutului din ce în ce mai vizibilă. Astfel, spre sfârşitul sec. al XVIII- lea, 
sunt atestate o serie de centre de schimburi, iar odată cu începutul sec. al 
XIX- lea, încep să apară şi primele fabrici. 
Revoluţia etnică, reformele de după 1859, cucerirea independenţei de 

stat în 1877 şi măsurile legislative ce au urmat au dus la dezvoltarea 

capitalismului industrial şi în această parte a ţării. Participarea României, 
începând cu 1916, la Primul Război Mondial a făcut însă ca situaţia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83ne%C8%99ti,_Neam%C8%9B#cite_note-8
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83ne%C8%99ti,_Neam%C8%9B#cite_note-Socec_Srb-9
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83ne%C8%99ti,_Neam%C8%9B#cite_note-D798_1964-10
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83ne%C8%99ti,_Neam%C8%9B#cite_note-L3_1968-11
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Z%C4%83ne%C8%99ti,_Neam%C8%9B#cite_note-L2_1968-12
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neolitic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_ceramicii_liniare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eneolitic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cucuteni
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generală a judeţului să aibă mult de suferit. În anii de după război s-a reuşit 
refacerea vieţii economice, perioada interbelică fiind o perioadă relativ  
prosperă. Intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, moment ce 
l-a găsit pe mareşalul Ion Antonescu la Piatra Neamţ, a determinat 
participarea nemţenilor la lupta pentru reîntregirea patriei. Evoluţia 
ulterioară a evenimentelor, mai ales după străpungerea de către armata 
 
 sovietică a fortificaţiei Târgu Neamţ –     Paşcani, a făcut ca multe dintre 
localităţile din estul judeţului să sufere mari distrugeri. Anii de după război şi 
schimbarea regimului politic în 1947 au determinat o nouă etapă în evoluţia 
istorică a judeţului Neamţ. 
Regiunea Piatra-Neamț a fost locuită din cele mai vechi timpuri datorită unui 
mediu natural favorabil, care a contribuit la dezvoltarea unei civilizații 
prospere. Descoperiri arheologice de o inestimabilă valoare redau imaginea 

completă a unei populații cu un ridicat standard de viață și cu un rafinament 
artistic excepțional, care a dat naștere, cu milenii în urmă Culturii 
Cucuteni.43. Cea mai veche așezare descoperită pe raza orașului Piatra-
Neamț este cea de la Poiana Cireșului și care aparține mezoliticului (cca. 
12.000 i.e.n.). 
Săpăturile arheologice efectuate atestă locuiri străvechi, la Bâtca Doamnei, 
Ciritei, Lutărie, Văleni-Bolovoaia, Cozla și Dărmanesti, unde au fost 
descoperite fragmente de ceramică, obiecte de piatră și silex aparținând 

civilizației Cucuteni (cca. 3.600 - 2.600 i.e.n.), epocii bronzului (mileniul II 
î.e.n.) și civilizației geto-dacice (sec. II î.e.n. - II e.n.). În urma săpăturilor 
efectuate în anii '50, au fost descoperite importante vestigii medievale la 

Bâtca Doamnei și la Curtea Domnească. 
Dacă civilizația eneolitică și-a făcut simțită prezența prin frumusețea 

ornamentației ceramicii pictate și prin formele acesteia, civilizația geto- 
dacică a dăruit unul dintre cele mai importante capitole ale istoriei orașului 
prin dezvoltarea pe care au cunoscut-o așezările fortificate de la Bâtca 

Doamnei, Cozla și Calu (sec. I  - î e.n.). Acest fapt denotă existența unui 
puternic centru politic, economic și spiritual, Petrodava fiind înscrisă de 
către Claudiu Ptolemeu în cunoscuta sa Geographica. După cucerirea ei de 
către romani, așezarea și-a încetat existența, dar urmele descoperite atestă 

continuarea locuirii pe teritoriul municipiului. Astfel, un nivel de locuire al 
așezării de la Lutărie datează din secolele V-VI. Primele mențiuni scrise 
despre această așezare sunt datorate Cronicii rusești (cca.1387-1392) și 
documentelor ocazionate de expediția regelui Sigismund de Luxemburg în 
Moldova în anul 1395. Dintre documentele interne, este menționat actul din 
31 iulie 1431, prin care Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii Bistrița doua 
prisăci și o "casa a lui Crăciun de la Piatra". 

Marii arheologi au reuşit adesea să dezgroape şi să aducă la lumină 

vestigii de viaţă preistorică, pe care o reconstituie cu greutate şi-i stabilesc 

vârsta şi gradul de civilizaţie (paleolitic, neolitic, eneolitic, daco-getic şi apoi 
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daco-roman), resturile materiale, unelte, arme, obiecte ceramice, vase, 
obiecte de podoabă şi de cult, confecţionate din piatră, os, lut ars şi mai  
târziu din metale. Cu ajutorul acestor vestigii, care au ajuns până la noi, cu 
toate vitregiile vremurilor, a distrugerilor săvârşite de năvălitori, a incendiilor 
şi calamităţilor naturale, oamenii de ştiinţă caută să restituie viaţa neştiută a 

oamenilor din trecut. Iar teritoriul comunei Zăneşti a fost locuit din cele  
 
mai vechi timpuri de creatorii şi purtătorii perioadei neolitice „Cucuteni", 
acum peste 6.500 de ani. 
Descoperirile arheologice, de pe teritoriul comunei Zăneşti, nu au 

putut demonstra în mod cert continuitatea populaţiei în această zonă. Însă, 
cercetările arheologice de la Calu (Piatra Şoimului) şi Cozla (în zona 
oraşului Piatra Neamţ), și cele din fortificaţia de la Bâtca Doamnei, au arătat 
aceasta cu prisosinţă, evidenţiind şi „întreruperi violente în secolul I d. Hr. şi 
la începutul celui de-al doilea al vieţii acestor aşezări, probabil în urma unor 
expediţii romane".44 
Carpii, ca populaţie dacică stabilă, care a locuit în secolul II-II d. Hr. 
în Podişul central moldovenesc, până la Carpaţi, ne-au lăsat semne ale 

civilizaţiei lor. Urmele aşezărilor şi cimitirelor lor se găsesc peste tot pe 

teritoriul actualei Moldovei şi recent, în anul 1992, o aşezare carpică a fost 
descoperită chiar în curtea bisericii pe stil nou Sfântul Nicolae din Zănești. 
Faptul că această biserică, cel mai vechi lăcaş de cult al comunei, se 

află amplasată pe acest loc, ne arată încă odată, că nimic nu este 

întâmplător.Vestigiile descoperite în curtea acestei biserici dezvăluie o 

continuitate de locuire de aproape 2000 de ani. 
Şi la Zăneşti, pe Dealul Viei, în cursul săpăturilor arheologice din 

1951, s-a găsit un denar roman (monedă de argint) din epoca lui 
Commodus. 
….arheologii au scos la iveală, în multe localităţi învecinate 

comunei Zăneşti, „materiale" care vorbesc despre continuitatea locuirii 
acestor ţinuturi, în ciuda vicisitudinilor vremii. Pentru continuitate în zonă, 
pledează şi unele toponime de origine slavă, rămase probabil din perioada 

migraţiilor, cum sunt: 
- Bahna - numele unui pârâu cu zone mlăştinoase - denumirea este de 

origine slavă şi desemnează un teren cu exces de umiditate, 
mlăştinos, acoperit de o vegetaţie care iubeşte apa; 
- Băhniţa - denumirea unui alt pârâu mai mic, care prezintă caractere 

similare cu primul; 
- Bistriţa - numele celei mai importante ape curgătoare ce trece și pe 

lângă Zănești - provine din slavonul „Bâstrăi" care înseamnă repede. 
Cel dintâi, care a pomenit în scrierile sale numele Bistriţei, a fost 
cronicarul Miron Costin: în Cronica Polonă, 1677 şi Poema Polonă - 
în versuri - 1684, el precizează că numele râului, a fost în vechime 
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latinesc şi nu slavon, anume „Repedea". „Însă acum - zice cronicarul 
- râului Repedea i-au schimbat numele rutenii lui Bogdan, din Pocuţia, 
spunându-i Bistriţa". Miron Costin a crezut, chiar, că există 

două râuri apropiate. Din alte documente, aflăm că pe o porţiune de 

vreo zece kilometri, dincolo de Dorna, râul s-a numit „Steaza"; 
(cuvânt este de origine traco-dacă şi denumeşte o apă curgătoare ce 
 

trece printr-un teren stâncos - un fel de chei) 
- Cernuşca - denumirea unui mic pârâu care în urma averselor, 

colectează aluviuni şi rămăşiţe de sol arabil, apa căpătând o culoare 

închisă. Denumirea derivă din slavonul „Ciornâi" care înseamnă 

Negru; 
- Corhana – denumirea e dată de cornişele frunţilor de terasă (Corhana 

Traian şi Corhana Fauri). În ucraineană, Kurhan înseamnă coastă 

râpoasă. Denumirea ar putea să sugereze şi operaţia de corhănit, de 

deplasare a buştenilor pe pante greu accesibile, ca ocupaţie de bază a 

locuitorilor, din timpul când pe aceste locuri existau păduri;45 
-..Fauri - denumirea unei părți a comunei, citată ca sat de sine stătător 
în trecut şi care apare într-un act de danie făcut de Ştefan cel Mare; 
provine din latinescul faber - fabri care înseamnă meșteșugar şi se 

referă, probabil, la ocupaţia majorităţii locuitorilor satului care, 
aşezat pe o importantă cale de acces, avea servicii pentru desfăşurarea 

unui trafic corespunzător (potcovării, rotării). 
Locuinţele mici, nefinisate, aspectul arhaic, primitiv, al unei mari 
părţi din inventarul ceramic, lipsa uneltelor de metal, a podoabelor şi 
produselor venite pe calea schimburilor, întregul ansamblu al descoperirilor 

din orizontul prefeudal, lasă să se întrevadă un nivel scăzut de trai, un nivel 
economic şi cultural puţin evoluat. Dar dacă viaţa socială din această zonă, 
în perioada feudală, este mai puţin cunoscută în schimb începând cu 
secolul al XV-lea această penurie documentară este completată de 
existenţa unui număr mare de mărturii (acte emise de cancelariile domnești 
privitor la satele Fauri și Zănești, precum și la biserica din Buciulești, ajunsă 
din păcate până la noi doar ca o dureroasă relicvă a uneii importante pagini 
de istorie și artă feudală. 
Primele atestări documentare le găsim abia în secolul al XV-lea, într- 
un Act de danie din 1428, Alexandru cel Bun dăruieşte Mănăstirii Bistriţa un 

număr de cincizeci de biserici între care figurează şi biserica din comuna 

Zăneşti - cu numele neterminat în acest act - (Za...). 
"Eu robul stăpânului meu Ioan Alexandru voevod şi domn a toată ţara 

Moldovlahiei. Am binevoit domnia mea, [...] şi am dăruit mănăstirei uspeniei 
prea curatei născătoarei de dumnezeu, care este la Bistriţa, cincizeci de 

biserici din ţinutul Sucevei. Iar bisericile se numesc : [...] biserica de la 

Zanevici, biserica de la Borcea, biserica de la Lisona, biserica de la Za..., 
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[...].(loc rupt în text). Ed.Text slav şi trad. M. Costăchescu, Doc. Mold. în St. 
C.M.I. 325-326 (nr. 93 )…." 
 

MENŢIUNE: "Terenul nu este inclus în  Lista monumentelor istorice ori 
în zona de protecţie a acestora". (aşa cu se certifică în cap. 1 Regimul 
juridic al Certificatului de urbanism nr. 465 din 26.10.2022  eliberat de C.J. 
Neamţ şi obţinut de beneficiar). 
 
 

Date privind caracteristicile zonei 
Comuna este situată în partea sudică a judeţului Neamţ, pe partea 

stângă a cursul râului Bistriţa, în aval faţă de confluenţa acestuia cu râul 
Cracău, la o altitudine de 261 mdm. Comuna este traversată de drumul 
naţional DN 15 Piatra Neamţ - Bacău şi de calea ferată pentru călători şi 
marfă administrată de CFR şi prezintă următoarele vecinătăţi: 

 

NORD-EST   Teritoriul administrativ al com. Bozieni 
EST             Teritoriul administrativ al com. Podoleni 
SUD     Teritoriul administrativ al com. Borleşti 
VEST                  Teritoriul administrativ oraş Roznov. 
Comuna Zăneşti are o suprafaţă totală de 3.221,00 ha, din care 

934,50 ha o reprezintă suprafaţa intravilanului satelor componente. 
Populaţia comunei este de 4.902 locuitori, iar ca organizare 
administrativă are în componenţă două sate, respectiv:  

- satul Zăneşti – sat reşedinţă de comună şi  
- satul Traian. 

Recensământul realizat în anul 2002 a evidenţiat  o populaţie de 
6.136 locuitori, pentru ca la numai 9 ani, mai târziu, în 2011, aceasta să 
scadă la 4.902 pers. 

 După naţionalitate: români  96,29% , iar după apartenenţă 
confesională: 97,88% de religie ortodoxă şi 6,2% ortodoxi pe stil vechi.   

Date preluate din Strategia de dezvoltare locală a comunei Zănești, 
județul Neamț 2021 - 2027 capitolul III - Contextul istoric, spicuim: 

Date din  Despre numele unor locuitori ai satului Zăneşti, aflăm dintr-
un document din 15 septembrie 1682, când în scaunul Moldovei era 
Dumitraşcu Vodă. Ei se numeau Gheorghe Ciupercă, Pintilie Buţurcă, Ioan 
Rusul, Vatmanul Mahul şi cereau să li se facă dreptate, în cumpărarea unor 
terenuri, pe care le-ar fi luat de la câţiva locuitori ai unui sat vecin, ce nu 
voiau să respecte învoiala făcută. Oameni harnici şi pricepuţi, zăneştenii - 
ajutaţi şi de locuitorii altor sate - au construit pe pământul fostului sat Fauri, 
monumentul de istorie feudală, mânăstirea de la Buciuleşti. Biserica a fost o 
construcţie solidă, din piatră şi cărămidă, cu ziduri groase de peste 1,5 m, 
„constituind un exemplu de înrâurire muntenească în Moldova şi având 

elemente caracteristice pentru arta construcţiei, în Moldova de nord din 
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veacul al XVII-lea". 
Condicele slavone ne arată că la 1770 ţinutul Neamţ era organizat în 

5 ocoale. Ocolul Bistriţa ţinea de la Roznov şi până aproape de Bacău. 
Cea care atestă existenţa ocoalelor: 

 

- Pietrii; 

- Bistriţei; 

- Mijlociu; 

- Siret; 

- De sus. 

   „Catagrafia din 1774" ce se află la Arhivele Statului de la Moscova, de 

unde „un microfilm complet s-a obţinut pentru Arhivele Statului din Iaşi". 
Aici, Zăneştiul şi Brăşăuţiul apar ca fiind „cotune" ale Roznovului şi 
făcând parte din ocolul Bistriţei. Populaţia este dată global pentru 
Roznov şi „cotunele" sale şi se prezintă astfel: 
- 349 - toată suma caselor; 

- 115 - erau rufeturi; 

- 234 - erau birnici. 

        Rufeturile sunt: 9 popi; 1 mazil; 5 văduve; 10 case pustii; 60 ţigani. 
La aceste date, aducem următoarele lămuriri: prin „case" înţelegem 

gospodării, familii; rufet - rufeturi înseamnă breaslă, respectiv, breslaşi. 
Dar, sensul pe care trebuie să-l dăm aici „rufet" - ului este „nebirnici", 
neplătitori de bir. Preoţii, diaconii, dascălii bisericilor ca şi mazilii, care 
puteau fi boieri scăpătaţi sau din cei care au fost dregători şi au rămas 
fără slujbă, nu plăteau bir, la fel cu locuitorii ceilalţi, ci erau supuşi unor 
altfel de dări; văduvele erau şi ele scutite de dări; de asemenea, ţiganii 
care erau robi, depindeau numai de stăpânii moşiei pe care lucrau.           
Casele pustii erau ale locuitorilor birnici, care le-au părăsit din cauza 
apăsării fiscale sau a deselor invazii străine. Catagrafia din 1845, 
prezintă satul Zăneşti împreună cu Chintinici, Slobozia, Ivăneşti şi 
Săvineşi, tot cotune ale Roznovului având următoarea situaţie: 16 preoţi, 
3 diaconi, 15 dascăli, 1 bătrân scutit de bir, 3 căpătâieri, 6 bătrâni, 101 
bătrâni nevolnici, 82 văduve, 665 birnici. 
        Total locuitori/capi de familie - 829. Pentru a afla numărul 
aproximativ al indivizilor din aceste familii, înmulţim cifra totală cu 4. 
Obţinem 3.600 birnici, bătrâni, femei, copii şi scutiţi. La cotune, înscrise 

separat în catagrafie, putem afla numărul persoanelor, pentru fiecare 
parte: „Zăneşti - 204 locuitori (fără biserică)"… 

       Terenul administrativ al comunei, după de categoria de 
folosinţă, se împarte în: 

                                                ha                                                                                   ha                                                     

Terenuri agricole Supra  Terenuri neagricole Suprafa
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 faţa  ţa  

• arabil 2345  • neproductiv 76 

• păşuni 473  • ape 114 

• fâneţe 5  • drumuri 61 

• vii 9  • construcţii 128 

• livezi 11  •   

TOTAL: 6079  TOTAL: 379.00 

 

Terenul  comunei Zăneşti este alcătuit în majoritate din relief 
muntos, pădurile reprezentând 70 %, apoi  clasificându-se suprafeţele 
ocupate de păşuni şi fâneţe. 

Teritoriul administrativ al comunei  Zăneşti este străbătut de 
următoarele căi rutiere: 

- Drumul naţional DN 15 - relaţia cu Piatra Neamţ şi Bacău 
- Drumuri comunale; 
- Drumuri de exploatare nemodernizate. 

Proiecte privind Investiţii în infrastructura  rutieră realizate sau  
aflate în derulare pentru perioada 2012 - 2021: 

•  Asfaltare strada Brazilor (634m) – sursă de finanțare – bugetul 
local 

• Modernizare drumuri agricole de exploatație în comunele Zănești și 
Mărgineni cu fonduri externe rambursabile în valoare de 1.000.000 
€ (8.261m); proiect realizat de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară (A.D.I.) Băhnița- Bândeș 

• Modernizare drumuri în comuna Zănești; au fost asfaltate străzile – 
Luminii, Primăriei, Științei, Morii, Narciselor 1- 3771m.  

• Modernizare rețea stradală – sursă de finanțare – Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.) prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.); au fost 
asfaltate străzile – Bistriței, Viilor, Plopilor, Narciselor 2 – în 
lungime de 3017 m. 

Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în  anul 2015: 

• Modernizare corpuri de iluminat – sursă de finanțare – bugetul 
local; 756 corpuri de iluminat din rețeaua de iluminat public din 
satele Zănești și Traian, exceptând zona de-a lungul DN 15, au 
fost modernizate. 

• Extindere rețele electrice cartier Dumitrița; rețea electrică pentru 70 
de locuințe. 

Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în  anul 2016: 
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• Asfaltare strada Iasomiei (parțial) și strada Veselă. – 1.607 m. 

• Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în  anul 2017 

• Asfaltare strada Iasomiei (parțial) și strada Uzinei – 1.109 m. 

 

Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în  anul 2018: 

• Realizare sistem de iluminat public în comuna Zănești prin GAL 
(Grupul de Acțiune Locală ,, Asociația Drumurile Bistriței”. 

• ,,Reparații curente pe străzile Păcii, Tineretului, Morii, Zăvoiului 1 si 
Zăvoiului 2 din comuna Zănești, județul Neamț”, proiect care se va 
desfășura în perioada 2018-2019, vizând asfaltarea a 4,1 km 
drumuri comunale. 

Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în  anul 2019: 

• Sistem de iluminat public în comuna Zănești, județul Neamț - AFIR 

• Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul 
Neamț – 24 străzi – PNDL 

Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în  anul 2020: 

• Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul 
Neamț – 24 străzi – PNDL 

• Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară 

Proiecte de Investiţii în infrastructura  rutieră realizate în anul 2021: 

• Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul 
Neamț - 24 străzi - PNDL 

• Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară - buget local 

• Amenajare semnalizare treceri pietoni în comuna Zănești - buget 
local. 

 
Caracteristici semnificative ale zonei 
Amplasamentul studiat are acces direct la un drumul naţional care 

pe teritoriul localităţii poartă denumirea de strada Naţională. 
Terenul vizat de amplasament identificat în CF sub NC 51404  în 

suprafaţă de 2.873,00 mp  este proprietate privată persoană fizică 
COPOŢ Florin Leonardo care atibuie persoanei juridice S.C. NICUŞOR 
ALEX MET S.R.L. prin Act de concesiunea dreptului de superficie – 
Încheiere de autentificare nr. 2092 din 14.10.2022 dreptul de a construi 
şi administra imobilul pe durata a 10 ani.  
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Poziţia amplasamentului este prezentată în planşa de încadrare în 
teritoriu  A0. 

 
Documentaţia a făcut obiectul Certificatului de Urbanism nr. 465 

din 26.10.2022 şi a avizelor prevăzute de acesta.  
Deoarece prin această documentaţie se propune realizarea unor 

amenajări şi autorizarea unor construcţii în intravilanul localităţii, 
suprafaţa actuală de 213,00 mp a terenului categoria de folosinţă  "curţi 
construcţii se va mări la 866,64mp, restul suprafeţei lotului rămânând cu 
destinaţie agricolă, cat. de folosinţă "arabil".   

 
Mobilarea zonei studiate prin prezenta documentaţie vine să 

întregească activitatea de mică producţie şi comerţ a comunei în 
domeniul valorificării unor resurse importante aflate pe raza judeţului şi 
reciclării acestora. 

 
 
2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

 

Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţii 
Amplasamentul studiat – zonă "L" pentru  "zonă locuinţe şi 

funcţiuni complementare", este situat în intravilanul satului Zăneşti, 
comunei Zăneşti, la drumul naţional DN 15  Piatra Neamţ– Bacău . 

 
Terenul studiat în suprafaţă de 2.873,00 mp, aparţine domeniului 

privat al persoanei fizice COPOŢ Florin - Leonardo, conform Extrasului 
de carte funciară eliberat de O.C.P.I. Neamţ şi înscris în CF a  UAT  
Zăneşti la numerele  NC 51404. 

Terenul a făcut obiectul Contractului constituire al dreptului de 
superficie - Încheiere de autentificare  nr. 2092 din 14.10.2022 între  
persoana fizică şi  S.C. NICUŞOR ALEX MET  S.R.L., pe durata de 10 
ani şi are ca vecinătăţi : 

Nord -  Zonă de protecţie a infrastructurii feroviare administrată de     
SNCFR S.A. 
Sud -  DN 15 (str. Naţională) 
Vest  -  Teren propr. CIOCOIU Maria 
Est    -  Teren  propr. RACU Ana. 

Prin  documentaţiade urbanism definită sub denumirea de:  

ELABORARE P.U.Z. SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN, 
IN VEDEREA AMENAJARII PUNCT DE LUCRU PENTRU  
CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE FIER VECHI, ANEXĂ, 
ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI, amplasament situat  în sat Zăneşti, str. 
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Naţională nr.45A, comuna Zăneşti, judeţul  Neamţ. - se stabilesc 
condiţiile impuse pentru a permite construirea obiectivului propus în 
concordanţă cu reglementările stabilite prin P.U.G. comuna Borca şi 
Certificatul de Urbanism nr. 465 din 26.10. 2022 emis de Consiliul 
Judeţean Neamţ, respectiv: 

- destinaţia zonei 
- P.O.T. şi C.U.T. 
- regim de înălţime 
- caracteristicile parcelei 
- aliniamente 
- accese carosabile şi pietonale, spaţii de parcare. 

 
Relaţiile cu restul  localităţii 
Comuna Zăneşti este străbătută de drumul naţional Piatra Neamţ – 

Bacău.şi dispune de staţie feroviară de călători şi marfă în administrarea 
SNCFR S.A.. 

-  
 

Situat în intratvilanul satului Zăneşti, amplasamentul are legătură 
prin căile rutieră şi feroviară atât cu restul satelor din comună, cât şi cu 
restul teritoriile administrative ale judeţelor Neamţ şi Bacău.  
 

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 
Principalele forme de relief 
Comuna Zănerşti se află pe tritoriul judeţului Neamţ, în bazinul 

hidrografic al râului Bistriţa fiind mărginită :  
- N-V teritoriul comunei Roznov 
- S-E  teritoriul comunei Podoleni 
- N-E teritoriul comunei Mărgineni  
- S-V teritoriul comunei Borleşti 

Pe teritoriul comunei se află următoarele sate : 
- Sat Zăneşi  - sat reşedinţă de comună 
- Sat Traian. 

 
Elemente ale cadrului natural 

Pentru teritoriul comunei Zănești sunt reprezentative formele de 
relief acumulative, prezentate în lunca văii Bistriței, având lățimi ce 
variază între 300 și 1.000 m.  

Terasa de 0,5÷1 m apare sub forma a numeroase grinduri cuprinse 
între brațele Bistriței și este alcătuită din prundișuri și nisipuri făcând 
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parte din albia majoră a râului menționat. Terasa de 1-2 m apare sub 
forma unor trepte și grinduri ce întovărășește albia și este alcătuită din 
nisipuri și prundișuri de granulație variată. 

Terasa de 5÷15 m are pe teritoriul comunei înălțimea relativă de 10 
m, podul acesteia fiind foarte neted, iar fruntea abruptă. Această terasă 
este alcătuită din prundișuri ce reprezintă un amestec eterogen de nisip, 
pietriș, bolovăniș cu elemente de șisturi cristaline. Pe această terasă 
este construit canalul de aducțiune Bistrița și mini-hidrocentrala Zănești.  

Terasa de 35÷40 m de pe stânga Bistriței are un strat de lut cu 
grosimea între 7÷10 m, sub care urmează prundișuri. 

Clima 
Din punct de vedere climatic, amplasamentul se încadrează în 

zona cu climă temperat continentală, temperatura medie anuală din zonă 
încadrându-se înre 8,5°C÷9°C.  

Recordul de temperatuă maximă s-a înregistrat în 1952 fiind de 
+38,6°C, iar cea minimă înregistrată a fost de -28,6°C. 

Teritoriul comunei  aparține climatului de dealuri cu o temperatură 
medie între 7÷10°C. Înghețul apare de regulă din a doua parte a lunii 
noiembrie și ține până în luna aprilie, iar ceața este un fenomen frecvent, 
începând cu luna ianuarie. Precipitațiile medii sunt de aproximativ 
649ml/mp, cu densitatea mai mare la începutul verii; iarna cad precipitații 
sub formă de zăpadă, vântul suflând preponderent dinspre partea de 
nord. 

Înghețul apare de regulă din a doua parte a lunii noiembrie și ține 
până în luna aprilie, iar ceața este un fenomen frecvent, începând cu 
luna ianuarie.  

Precipitațiile medii sunt de aproximativ 649ml/mp, cu densitatea 
mai mare la începutul verii;  iarna cad precipitații sub formă de zăpadă, 
vântul suflând preponderent dinspre partea de nord. 

Resursele naturale sunt alcătuite din terenuri agrare și pajiști 
stepizate secundar, roci de construcții (nisipuri, pietrișuri, argile) și apele 
de suprafață și subterane din terasele râului Bistrița. 

 Vegetația  

Structura vegetaţiei aparține zonei de pădure. Omul, prin 
acțiunea sa continuă şi, de multe ori, total nechibzuită, a modificat 
mult compoziția și răspândirea vegetației. Astfel, vegetația 
lemnoasă din lunca Bistriței și mari suprafețe ocupate de pajiști 
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naturale a fost distrusă. În comună se găsesc mari formațiuni de 
vegetație lemnoasă și ierboasă, iar în cadrul acestor formațiuni se 
întâlnesc următoarele tipuri de vegetație:  

- vegetație lemnoasă-vegetația de luncă (cătinișurile, 
sălciișurile) 

- vegetația ierboasă-vegetația pajiștilor (pășuni, fânețe) 
- vegetația de mlaștină (trestie, papură, stânjenei de 

papură) 
- vegetația ruderală, ce se dezvoltă pe terenurile 

influențate direct sau indirect de activitatea omului, pe 
marginea drumului (traista ciobanului, rapiță, păpădie, 
troscot, volbură) 

- vegetația segetală, ce se dezvoltă pe terenurile agricole 
- buruieni (nemțișor, pălămidă, știr, cicoare, lobodă). 

 
Poluarea apelor Bistriţei, datorită deversării apelor industriale ale 

unor mari întreprinderi din amonte (FIBREX, AZOCHIM) a dus în timp la 
scăderea florei şi faunei - în special a peştilor. 

Consecinţele pe termen mediu şi lung, rămân de văzut:  

- dacă atât diminuarea regimului industrial al zonei din 
amonte, cât și evoluțiile din plan mental și 
comportamental al populației - în contextul promovării 
tot mai active a educației și practicilor ecologice- vor 
avea şi urmări benefice, pe arii cât mai largi…. 

Fauna 

Fiind așezată într-o zonă de dealuri neîmpădurite, resursele faunei 
sălbatice sunt și ele foarte limitate. Speciile sălbatice de  iepuri și vulpi se 
mai găsesc încă, dar cele de  lupi și urși nici măcar pe la stâni nu se mai 
arată. 

Natura solului  

Comuna Zănești se încadrează în zona de pădure având soluri 
caracteristice acesteia: brune și cernoziomuri. Solurile care se întâlnesc 
aici sunt aluviuni și soluri aluvionare slab dezvoltate, ori evoluate și 
brune de pădure, slab sau moderat podzolice.  Ca urmare a prezenței 
acestor tipuri de sol, mai puțin fertile, productivitatea agricolă la nivel de 
comună este una medie. 

Geologia 
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Din punct de vedere geomorfologic comuna Zăneşti este situată în 
extremitatea sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa şi pe nivelul de terasă 
de pe malul mstâng al râului (inclusiv canal de dejecţie format la 
vărsarea râului Cracău). 

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este format din 
depozite de vârstă helveţiană reprezentate prin : nisipuri, gresii, marne, 
gipsuri.Deasupra acesora sunt depuse discordant formaţiuni cuaternare 
(pleistocen-holocen) reprezentate prin : nisipuri, pietriţuri  şi bolovănişuri 
ceau la partea superioară depozite de argilă prîfoasă sau nisipuri 
argiloase. 

Adâncimea de fundare va fi de 1,90m de la CTN adâncimea 
maximă de îngheţ în zonă  fiind de 1,00m de la C.T.N. 

Presiunea convenţională de calcul  din zonă este în medie de  
Pconv=200-225 KPa pentru straturile de "argilă şi argilă prăfoase",  
250 KPa pentru straturile de "nisip şi argilă cu rar pietriş mic" şi  
P conv.= 350 KPa pentru stratul de "pietriş cu bolovăniş şi nisip", concret 
pentru  amplasamentul studiat. 

Nivelul hidrostatic al apei subterane a fost interceptat la adâncimi 
mai mari de 4-5m faţă de CTN actual. 

Din punct de vedere seismic comuna se încadrează în zona "E-
VII"de intensitate seismică cu Ks=0,12 şi Tc=0,7 sec. 

 
Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică aparţine bazinului hidrografic al râului Bistriţa,  
Teritoriul comunei se află în zona colinară a bazinului hidrografic al 

râului Bistriţa, la o altitudine de cca 250m. Satul reşedinâă de comună se 
situează pe o terasă la cca 10 m  faţă de albia râului Bistriţa. 

Pe terasa mijlocie a teritoriului administrativ al comunei pe 
direcâiile nord-vest şi sud-est se află canalul Bistriţa (UHF) având priza 
în râul Bistriţa situată pr teritoriul municipiului Piatra Neamţ şi care 
alimentează salba de microhidrocentrale din aval. 

Regimul de scurgere a rârilor se caracterizează printr-un debit 
maxim în lunile aprilie-mai, valoarea minimă înregistrându-se la sfârţitul 
verii şi începutul toamnei. Primăvara când se suprapun perioadele de 
ploi cu cele de topire ale zăpezilorapar riscuri de inun daţii care 
afectează zonele adiacente albiei majore a râului Bistriţa. 

Teritoriul este bogat în surse de apă subterană mai ales în zona de 
luncă. 

Teritoriul comunei este străbătut de o rețea hidrografică relativ 
densă. Râul principal este Bistrița. Acest afluent de ordinul I al Siretului 



 

20 P.U.Z.              -                   SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN ÎN VEDEREA 
AMENAJĂRII PUNCT DE LUCRU PENTRU  

CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARTE FIER VECHI        
ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI 

Intravilan sat Zăneşti, comuna Zăneşti,  judeţul Neamţ 
 

colectează, la rândul său apele râului Cracău și ale altor râuri și pâraie 
mai mici. 

Bistrița, unul din importantele râuri ale țării și care izvorăște din munții 
Rodnei, trece pe la marginea teritoriului comunei Zănești, fiind totodată și 
limita administrativă ce o desparte înspre sud-est, de comuna Borlești. 
Bistrița se desparte  în mai multe brațe, între care se formează mai multe 
ostroave sau insule, mai mari sau mai mici. Adâncimea sa este în 
general sub 1m dar în unele locuri depășește această cotă.  

Variațiile de debit depind în mare măsură de cantitatea de apă turbinată 
sau deversată din marele lac de la Bicaz (Lacul Izvoru Muntelui) și din 
salba de lacuri ale microhidrocentralelor din amonte.  

Afluenții săi de pe teritoriul comunei sunt: Bahna, Băhnița, Calniș, 
Cernușca, Cracău și Nebuna, care prezintă următoarele caracteristici: 

– Bahna - pârâu cu scurgere semipermanentă, afluent de ordinul III, pe 
partea stângă a Bistriţei, curge pe teritoriul comunei pe o lungime de 
aproximativ 5 km, primind și apelei Băhniței, pârâu ce are debit doar în 
perioadele cu precipitații abundente; 

–  Câlniş - pârâu cu scurgere semipermanentă, se formează prin unirea 
a mai multor izvoare, din baza terasei de 35 m; curge pe la sud de satul 
Traian şi are o lungime de circa 3 km; 

– Cernuşca - pârâu cu scurgere semipermanentă. Izvorăşte din partea 
de SE a satului - zona Faur - şi are albia minoră; 

– Cracăul - râu cu scurgere semipermanentă, face hotarul între Zăneşti 
şi Roznov, pe o lungime de 1 km pe direcţia nord-sud; 

– Nebuna - pârâu cu scurgere semipermanentă, care constituie hotarul 
dintre comunele Zăneşti, Mărgineni şi Podoleni pe o distanţă de 3,5 km; 

 
Riscuri naurale 

Eroziunile de maluri sa-u identificat în zona inindabilă determinate 
de râul Bistriţa, aflate în extravilan. 

Din capitolul Concluzii şi recomandări al Studiului geotehnic , mai 
spicuim: 

Pe baza precizărilor din NP-074/2007 anexa I.1.tabel A1.2.  terenul 

de fundare se încadrează la terenuri medii. 
 Lucrarea se încadrează în "categoria geotehnică 1" cu  "risc 

geotehnic redus". 
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Conform Studiului geotehnic recent din 2022, pe amplasamentul 
studiat, "terenul situat pe terasa râului Bistriţa, în plan cvasiorizontal, 
prezintă stabilitate generală şi locală, nefiind afectat de fenomene fizico-
geologice actuale (alunecări de teren) sau inundaţii".  

 
2.4. CIRCULAŢIA 
Principala arteră de circulaţie care străbate comuna Zăneşti este 

calea rutieră majoră modernizată - drumul naţional DN15 ce face 
legătura între  Piatra Neamţ şi localităţile Buhuşi şi municipiul Bacău, din  
judeţul  Bacău, respectiv  cu oraşul Bicaz şi alte comune de pe valea 
Bistriţei din judeţul Neamţ şi pe cealaltă direcţie cu DE 85. 

Legătura între satele comunei şi localităţile din comunele 
învecinate se realizează prin drumul naţional DN15, drumuri comunale, 
drumuri  săteşti şi drumuri de exploatare ce urmează  să  fie 
modernizate. 

  Pe teritoriul comunei există transport în comun judeţean cu staţii 
de autobuz în fiecare sat. 

Zona studiată este adiacentă pe două laturi unor drumuri:  
- spre nord - est drum de exploatare al limitrofilor   
- sud-est drumul naţional DN 15 Piatra Neamţ - Bacău. 

 
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
 
Caracteristici funcţionale ale zonei 
În prezent terenul studiat, în suprafaţă de 2.873,00 mp  are 

categoriile de folosinţa de teren "curţi construcţii" şi "arabil" şi se 
învecinează cu alte terenuri din domeniul public al comunei Zăneşti, şi 
private similare ale persoanelor fizice cu reşedinţa în satul  Zăneşti. 

Prin această documentaţie P.U.Z. nu se modifică destinaţia actuală 
de "arabil" şi "curţi construcţii" ale amplasamentului, modificarea vizează 
shimbarea destinaţiei  şi a proporţiei acestor suprafeţe din cadrul 
amplasamentului şi se propune crearea premizelor pentru autorizarea 
unor obiective cu destinaţia de depozitare şi comercializare a eşeurilor 
de "fier vechi" şi a serviciilor; deopotrivă cu modificarea funcţiunii actuale 
aceea de  "zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare" în "zonă de 
depozitare, comerţ şi servicii", modificare ce se va face în baza prezentei 
documentaţii de urbanism. 

Din Strategia de dezvoltare locală a comunei Zănești, județul 
Neamț 2021 – 2027 preluăm următoarele: 
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Tabel 5.1: SUPRAFAȚA FONDULUI FUNCIAR (ha) (Sursa: INSSE) 
Suprafața fondului funciar după modul 
de folosință   pe anii   2010  2011             2012   2013    2014 

Total terenuri agricole3407         3407             3407            3407            3407 ha 

Agricolă                      3016          3016             3048           3016            3048 

Arabilă       2528    2526             2570           2570            2570 

Pășuni                        469               469              460             427              457 
Fânețe           5                    5                4                 5                  4 

Vii și pepiniere viticole   4                     4                4                 4                  5 

Livezi și pepiniere pom 10                  12              10               10                12 
 

Total terenuri neagricole 391            391            359              391             359  ha 
din care: 
Ocupată cu ape, bălți 108       108            108                69            108 

Ocupată cu construcții144       144            145              228            145 

Căi  comunicații și CF   60         60              60                48              60 

Terenuri degr și neprod  79       79              46                46              46  

 

Conform repartiției fondului funciar după modul de folosință al 
comunei Zănești, se poate observa că suprafețele cele mai extinse sunt 
cele arabile și pășunile, terenul arabil înregistrând un trend asendent, în 
2014, suprafața mărindu-se cu 1,6% față de 2010, pe când pășunile 
prezintă o scădere cu 2,5% în 2014, față de anul de referință 2010. 
Un punct pozitiv se poate observa la nivelul “Terenuri degradate și 
neproductive”, acestea prezintă o scădere de 33 ha în 2014 față de anul 
2010, când se înregistrau 79 ha…". 

 

Tabel 5.2: prezintă  numărul locuințelor existente în comuna Zănești 
(Sursa: INSSE) 
Anii               2012    2013    2014    2015     2016     2017      2018    2019 

Numărul 
locuințelor    2084    2103     2104    2119     2119     2119     2131     2132 

 

Locuința individuală este specifică mediului rural și unor cartiere 

urbane, se diferențiază de locuința duplex sau colectivă prin structură și 
funcționalitate: are o structură unitară și detașată, nefiind legată în vreun 
felde vreo altă structură (nu are nici un perete interior care să fie legat de 
altă locuință), și deservește de obicei unei singure familii. 
Astfel la nivelul comunei Zănești se poate observa pe durata anilor 
2012- 2019 o ușoară creștere a numărului de locuințe. În 2019 s-au 
înregistrat cu 48 de locuințe mai mult decât în anul 2012….". 

Date preluate din Strategia de dezvoltare locală a comunei Zănești, 
județul Neamț 2021 – 2027 prezintă: 

 



 

23 P.U.Z.              -                   SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN ÎN VEDEREA 
AMENAJĂRII PUNCT DE LUCRU PENTRU  

CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARTE FIER VECHI        
ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI 

Intravilan sat Zăneşti, comuna Zăneşti,  judeţul Neamţ 
 

"Tabel 5.3: AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ELIBERATE pentru 
clădiri pe tipuri de construcții (Sursa: INSSE) 

Anul                        2012    2013    2014    2015    2017   2018    2019 

Clădiri rezidențiale 

(exclusiv cele pentru 

colectivități) 

                                   17       10         9           5        10        26         3 

Creșterea ușoară poate fi observată și din prisma autorizațiilor 
pentru construcții de clădiri care este foarte mică în perioada 2012 - 
2019 la nivelul comunei Zănești. Cele mai multe autorizații au fost 
eliberate în anul 2018, iar cele mai puține la nivelul anului 2019.  

 
 
Micile concluzii pe care le putem trage asupra acestui indicator 

sunt numărul de persoane din gospodării este ridicat, iar durata de 
construire a clădirilor este foarte lentă datorită veniturilor scăzute ale 
populației. 
         Toate orașele din județ şi aproape 42% din localități existente 
".beneficiază de sisteme de alimentare cu apă. În special  în cazul 
componenteler vechi ale acestor sisteme pot apărea frecvente 
probleme…".  

Amplasamentul studiat se află într-o zonă liberă de construcţii, şi  
are  categoriile de folosinţă "curţi construcţii" şi  "arabil". Relaţionarea 
este atât cu zona intravilanului din satului reşedinţă de comună Zăneşti, 
cât şi cu cele învecinate şi cu restul comunei, unde,  în prezent există 
activitatea de mica industrie în domeniul prelucrării produselor agricole şi 
din zootehnie, reprezentată prin mai multe societăţi comerciale 
(îndeosebi în satul Traian). 

 
Gradul de ocupare al zonei cu fond construit 

SUPRAFAŢĂ TEREN 2.873,00 mp  
 EXISTENT PROPUS MAX 

Construcţii (arie construită) 0,00 mp 106,15,00mp 

P.O.T.      0 %        3,70  % 

C.U.T.         0,00          0,037 

 
Aspecte calitative ale fondului construit 
Amplasamentul studiat se află în plan secund faţă de frontul de 

locuinţe individuale situat la strada Naţională, într-o zonă liberă de 
construcţii. Starea acestor construcţii de locuinţe individuale cu regim de 
înălţime parter sau max. P+1 se încadrează într-o stare slabă sau medie, 
construcţii cu aspect rural, fără valenţe estetice deosebite. 
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Primăria şi Consiliul local ale comunei  s-au preocupat, în ultima 
perioadă  care se întinde între anii 2012-2022    de îmbunătăţirea acestui 
aspect, implementând programe aflate în curs de realizare sau finalizate:  

• Construire Centru Cultural Multifuncțional – spațiu destinat 
activităților social-culturale, cuprinzând: 1 sală de expoziții, 1 
sală pentru seminarii, 2 terase, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, 1 
sală pentru centrala electrică; sursă de finanțare – bugetul local. 

• Realizare lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în 
vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară aparținând U.A.T. Zănești, pentru suprafața de 635 ha 
teren extravilan prin Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023. 

• Semnare contract de finanțare cu M.D.R.A.P. pentru construire 
Dispensar Uman în comuna Zănești și construire Pod – satul 
Traian. 

• Construire sediu primărie – C.N.I. 

• Reabilitare, modernizare, extindere și Dotare Școala Nr. 1 -POR 

• Reabilitare, Modernizare, Extindere și dotare Șc. Nr. 2 -P.O.R. 

• Amenajare exterioară (reparare, renovare) fațadă Muzeul satului 
,,Zanea”. 

• Construire Sală de sport cu 102 locuri la Școala Gimnazială nr.1 
Zănești - sursă de finanțare – Compania Națională de Investiții. 

• ,, Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea, și Dotarea Școlii 
Gimnaziale nr. 1, comuna Zănești, județul Neamț”. 

• ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea, și dotarea Școlii 
Gimnaziale nr. 2, comuna Zănești, județul Neamț”, proiecte 
finanțate prin Programul Operațional Regional (P.O.R) 2014-
2020, Axa prioritară 10 – îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale. 

• Dispensar uman în comuna Zănești, județul Neamț – P.N.D.L.  

• Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural, din 
comuna Zănești, județul Neamț” finanțat de Compania Națională 
de Investiții – renovarea și dotarea corespunzătoare a 
Căminului Cultural. 
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Asigurarea cu spaţii verzi 
Comuna Zăneşti este situată într-o zonă de un pitoresc variat, 

alcătuit prin îmbinarea trăsăturilor de peisaj natural montan cu cel 
adiacent văii Bistriţei.  

Amplasamentul studiat este tributar configuraţiei rurale, este situat 
într-o zonă mixtă de terenuri categoria de folosinţă "curţi construcţii" cu 
densitate scăzută al fondului construit şi "arabil" cu destinaţie agricolă, 
unde în prezent nu există spaţii verzi amenajate. 

Există preocupări pentru dezvoltarea comunei, implementându- se 
în perioada 2012-2022  proiecte şi programe în curs de realizare sau 
finalizate:  

     

• Proiect 2020. Înființare parc cu tematică acvatică și punct de 
informare în comuna Zănești, județul Neamț – POPAM 2014-2020, 
Măsura 1.2 

 
Existenţa unor riscuri naturale în zonă 

Riscurile naturale identificate pe teritoriul comunei Borca sunt : 
✓ Zone de eroziuni pe malul drept al râului Bistriţa şi afluenţii 

acestuia şi zona aval de primărie până în amonte de podul de 
pe drumul naţional peste râul Bistriţa 

Conform Studiului geotehnic, pe amplasamentul studiat, terenul 
situat pe terasa râului Bistriţa, în plan cvasiorizontal, prezintă stabilitate 
generală şi locală, nefiind afectat de fenomene fizico-geologice actuale 
(alunecări de teren şi inundaţii).  

 
Principalele disfuncţionalităţi pe raza comunei 
         Spațiul rural periferic sau defavorizat 
         Economia este dominată de serviciile publice (învățământ, 
sănătate, securitate personală, susținere socială). 
         Resursele economice sunt puține și greu de pus în valoare 
(altitudini mari, zone secetoase sau cu inundații, zone cu terenuri 
degradate, zone fără infrastructură tehnică). 
         Procesul de depopulare este accentuat în lipsa activităților 
economice.  
         Veniturile populației sunt mai mici cu peste 25% față de media 

națională. 
        Infrastructura din spațiul urban acționează ca un magnet pentru 

populația din spațiul rural. Aici sunt atrase principalele resurse: forță de 

muncă; personal calificat; tineri; resurse naturale, ș.a. 
        Ca urmare a posibilităților limitate din spațiul rural, populația își 
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alocă principalele resurse în mediul urban:- efectuează cumpărăruri - 

produse de alimentație, produse de întreținere, îmbrăcăminte, ș.a.; 
Din Strategia de dezvoltare locală a comunei Zănești, județul Neamț 
2021 – 2027, prezentăm următoarele: 

…"Harta reţelei de localităţi a judeţului Neamţ prezintă o densitate 
mai mare a localităţilor în jumătatea de est. Acest lucru creează o 
densitate58  crescută a populaţiei şi un grad ridicat de acces la 
oportunităţi pentru rezidenţii zonei de est. Aceasta distribuţie este un 
argument puternic pentru procesul de constituire a ariilor metropolitane 
în zona colinară (cu implicaţie directă asupra dezvoltării localităţilor rurale 
din proximitatea polilor urbani - suburbanizare) şi pentru accesibilitatea 
crescută atât în judeţ, cât şi în exteriorul acestuia, pentru rezidenţii din 
centrele urbane şi aria lor de influenţă metropolitană. 

Localizarea centrelor urbane (Piatra Neamţ, Roman, Roznov şi 
Târgu Neamţ) în zona de deal şi podiş creează un dezechilibru în partea 
de Nord-Vest ajudeţului din punct de vedere al urbanizării, aspect care 
reprezintă o barieră pentru dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale 
din această arie. 
          Conectivitatea redusă cu zonele metropolitane sau oraşe 

defavorizează dezvoltarea localităţilor din variate puncte de vedere 
(teritorial, demografic, economic, servicii publice, acces la oportunităţi), 
creând lacune semnificative la nivelul indicatorilor cantitativi şi calitativi 
socio-economici. 
         În concluzie, în aceste zone trecerea unei comune la statutul de 
oraş este foarte dificilă". Principalele dificultăţi fiind: 
✓ Lipsa unor reţelelor edilitare 
✓ accesibilitate defavorabilă 
✓ profile necorespunzătoare traficului 
✓ starea drumuurilor de acces. 
✓ Lipsa investiţiilor în unităţi economice.  

 
2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ 
 
În prezent în zona amplasamentului studiat există reţele edilitare :  
✓ alimentare cu apă – conducta industrială  de alimentare cu apă 

a zonei cu captare din puţuri în comuna Alexandru cel Bun  
✓ reţea edilitară de canalizare nu există   
✓ reţea edilitară de gaz metan nu există   

La drumul naţional,  în zona amplasamentului studiat există : 
- reţea de fibră optică 
- reţea de telefonie fixă pe stîlpi 
- reţea  de energie electrică LEA 0,4 kv 
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Investiţii în infrastructura edilitară realizate sau în curs de 
realizare pentru  perioada  2015- 2021. Acestea au stat 
permanent în atenţia Primăriei, Consiliului Local şi C.J. Neamţ. 
Prezentăm câteva: 

• Extindere rețea  de alimentare cu apă potabilă pentru cartier 
Dumitrița, în lungime de 1.554 m, în cadrul proiectului cu finanțare 
de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
(M.D.R.A.P.) prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), subprogramul ,,Modernizarea satului românesc”. 

• Înființare sistem de distribuție  gaze naturale în comuna Zănești, 
județul Neamț – buget local. 

• Dezvoltare rețea telecomunicații – U.P.C. -în comuna Zănești, 
județul Neamț. 

• Dezvoltare rețea fibră optică - ORANGE- în comuna Zănești, 
județul Neamț. 

• WIFI4EU - promovarea conectivității la internet în comunitățile 
locale  – prin fonduri europene. 

• Proiect 2021. Extindere sistem de distribuție  gaze naturale în 
comuna Zănești, județul Neamț - buget local. 

 
 
2.7. PROBLEME DE MEDIU 
 Analiza de evaluare a impactului asupra mediului va evalua 

problemele de mediu existente şi identificate în P.U.G. comuna Zăneşti : 
✓ relaţia cadru natural – cadru construit 

▪ zonă cu densitate foarte redusă 
▪ grad redus de ocupare a terenului 
▪ zone nesistematizate cu circulaţie pe străzi 

neamenajate, axate exclusiv aliniamentului la 
drumul naţional. 

▪ eforturi financiare pentru realizarea echipării edilitare 
✓ evidenţierea şi atenţia ce trebuie acordată riscurilor naturale şi 

antropice; 
✓ evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 
 Principiile de organizare arhitectural-urbanistice ale zonei au 

fost stabilite prin următoarele documentaţii de urbanism avizate şi 
aprobate : 

➢ P.U.G. şi R.L.U. comuna Zăneşti nr. 25/1999, aprobat 
prin H.C.L. nr. 23 din 27.07.2000, cu valabilitatea 
prelungită până la elaborarea noului P.U.G., conf. 
H.C.L. nr.93 din 20.12.2018.  

 

Întocmirea documentaţiei de urbanism denumită: ELABORARE 
P.U.Z. SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN, IN VEDEREA 
AMENAJARII PUNCT DE LUCRU PENTRU  CONSTRUIRE 
PLATFORMĂ DEPOZITARE FIER VECHI, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI 
UTILITĂŢI, amplasament situat  în sat Zăneşti, str. Naţională nr.45A, 

comuna Zăneşti, judeţul  Neamţ. s-a realizat pe baza unor studii 
elaborate concomitent care evidenţiază dimensiunile şi vecinii 
amplasamentului, situaţia juridică, starea actuală din punct de vedere 
topografic şi geotehnic etc.: 

✓ Documentaţie cadastrală întocmită de  CEOLPAN OLTEANU 
Dragoş - Constantin. 

✓ Studiu topografic în coordonate STEREO '70, întocmită de SC 
TOPOING SRL Piatra Neamţ 

✓ Studiu geotehnic întocmită de SC GEO PROJECT SRL Piatra 
Neamţ, cu verificare Af.  

 

3.2. PREVEDERI ALE PLANULUI URBANISTIC GENERAL 
 

 Conform P.U.G. comuna  Zăneşti avizat şi aprobat, amplasamentul 
se află situat în intravilan, U.T.R.2 sat Zăneşti, LA str. Naţională nr. 45A. 
"zona de locuit (P+1E, P+2E) şi funcţiuni complementare", ceea ce a 
impus întocmirea unei documentaţii P.U.Z. pentru schimbarea acesteia 
în "zonă mixtă, depozitare, comerţ şi servicii".. 
 
 

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Se propune îmbunătăţirea cadrului natural prin realizarea de spaţii 
verzi plantate cu gazon şi arbori, atât cu rol decorativ pentru 
îmbunătăţirea imaginii urbanistice, cât şi de protecţie faţă de zonele 
limitrofe, beneficiarul neavând dorinţa de a mai folosi terenul din 
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adâncimea lotului pentru cultivarea tradiţională cu plante agricole 
(porumb).  
 
 

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI 
Zona studiată este adiacentă pe latura sudică străzii Naţională  

arteră rutieră de  categoria a III-a, modernizată cu strat de uzură asfalt, 
care asigură legătura rapidă  şi directă  cu comunele învecinate şi  
oraşele situate pe teritoriile administrative ale judeţelor Neamţ, cât şi ale 
celor învecinate acestuia. 

Organizarea circulaţiei se fundamentează pe modernizarea 
drumurilor de interes local care în prezent asigură accesul la drumul 
naţional.  

 
3.4.1.  Accesele carosabile din interiorul parcelei 
Circulatia auto si pietonală în interiorul incintei, până la platforma 

de depozitare fier vechi propusă, amplasată în plan secund în 
adâncimea lotului, se va face printr-o alee carosabilă de 6,00 m lăţime, 
racordată la strada Naţională cu raze de racordare de 5,00 m, care va 
permite accesul în condiţii de siguranţă până în adâncimea lotului, 
asigurând spaţii de parcare pentru autoturisme clienţi/personal şi de 
aprovizionare şi acces al autospecialele auto la europubelele  pentru 
preluarea gunoiului menajer. 

Sistemul rutier pentru drumul (aleea) de acces carosabile va avea 
stratul de rulare din balast cilindrat, pe strat compactat din piatră spartă.  

Ca măsură P.S.I. se prevede un pichet de incendiu complet 
echipat, amplasat lângă rulota - anexa destinată activităţilor de evidenţă, 
contabilitate şi facturare şi grup sanitar pentru personal. 

S-a prevăzut accesibilitatea facilă a mijloacelor autospecialelor 
pentru vidanjare, preluarea deşeurilor menajere sau  materialor, de 
intervenţie I.S.U. sau SMURD. 

 
3.4.2. Parcaje la sol , garaje 
Sunt prevăzute locuri de parcare pentru mijloac auto de 

aprovizionare-livrare fier vechi şi pentru un autoturism destinat 
personalului care deserveşte punctul de lucru. 

Pe platforma destinată depozitării vor fi amplasate containere 
distincte pentru material feros şi materiale neferoase selecţionate. 

 În incintă nu se propun garaje auto. 
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3.4.3.  Circulaţia pietonală 
Circulaţia pietonală în incintă se va face pe aleea carosabilă 

propusă până la platforma  de depozitare  şi anexa - construcţie 
amplasată cu caracter provizoriu. 

 
3.4.4.  Sistematizare vericală 
Pe zona amplasamentului terenul este relativ plat şi nu va necesita 

măsuri de sistematizare verticală. 
 
 
3.5. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ 
AMPLASAMENT 
Terenul propus pentru construirea punctului de lucru al firmei S.C. 

NICUŞOR ALEX MET S.R.L. este situat în intravilanul satului Zăneşti, 
UTR 2 la str. Naţională nr. 45A, în "zonă de locuit (P+1E, P+2E) şi 
funcţiuni complementare". 

Suprafaţa totală a limobilului identificat în CF prin NC51404 este  
de 2.873,00 mp este deţinut de beneficiar prin Act constituire a dreptului 
de superficie, are categoriile de folosinţă 213 mp cat. 1Cc - "curţi 
construcţii" la care se adaugă 2.660,00 mp cat. A - "arabil" 

Terenul  este în administrarea beneficiarului prin Act constituire a 
dreptului de superficie pe durata de  10 ani, şi  prezintă următoarele 
vecinătăţi: 

EST - Terenuri propr. SĂNDULESCU Gabriel şi RACU Ana. 
SUD - str. Naţională. 
VEST - Teren propr. CIOCOIU  Maria. 
NORD-..Zonă  de protecţie a infrastructurii feroviare în 

administrarea SNCFR S.A.   
FUNCŢIONAL 
Pe amplasament se propune construirea următoarelor obiective: 

1. Platformă depozitare fier vechi 
2. Anexă - construcţie provizorie 

  3. Fosă septică vidanjabilă 
  4. Pichet P.S.I. 
  5. Pubele gunoi menajer. 
 Se propune pe terenul identificat prin NC 51404, atribuit 

beneficiarului  prin Act constituire  a dreptului de superficie, amplasarea 
următoarelor obiective:  

1. Construcţie provizorie de tip rulotă pe pneuri 
2. Fosă septică vidanjabilă de 3 mc. 
3. Alee carosabilă + parcare mijloace auto 
4. pichet de incendiu P.S.I. 
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5. împrejmuire. 
Accesele carosabil  şi pietonal din stradă în incintă, vor înlocui cele 

existente prin trasarea unei alei betonate racordată la  str. Naţională.  
Totodată  la limita  nord-estică între limita terenului beneficiarului şi 

rambleul căii ferate există un drum de exploatare de importanţă locală, 
nemodernizat şi neînregistrat în evidenţa rutieră şi utilizat de riveranii 
vicinali, care nu face obiectul prezentei documentaţii.  

Terenul situat în intravilan este alcătuit din următoarele categorii de 
folosinţă: 

✓ 1Cc  cat. de folosinţă "curţi construcţii" – 213,00 mp, suprafaţă  
amplasată la stradă la limita proprietăţii. 

✓ 2A – cat. de folosinţă "arabil" – 2.660,00 mp, suprafaţă situată 
în adâncimea lotului până la zona vecinătatea cu infrastructura 
feroviară administată de SNCFR S.A. 

Terenul prezintă  următoarele distanţe faţă de vecinătăţi:  
Nord-Est - Zona infrastructurii feroviare CFR - NC 52618 
Sud-Est - terenuri propr. SĂNDULESCU Gabriel şi RACU Ana 
Sud-Vest - str. Naţională (DN15 ) 
Nord -Vest - CIOCOIU Maria. 

Descrierea  
✓ PLATFORMA DE DEPOZITARE FIER VECHI cu dimensiunile 

maxime în plan de 10,00x10,00 m va fi amplasată în 
adâncimea lotului, unde lăţimea acestuia se măreşte şi va 
avea următoarele distanţe faţă de vecinătăţi: 

EST – .... m faţă limita incintei spre terenuri propr. RACU Ana. 
SUD –....m faţă de limita proprietăţii, respectiv la ....m faţă de axul 

str. Naţională. 
VEST -....m faţă de limita propr spre  teren propr. CIOCOIU  Maria. 
NORD –...m faţă de axul căii ferate C.F.R. înafara  zonei  de 

protecţie şi de siguranţă şi a infrastructurii feroviare. 
Platforma de depozitare va fi împrejmuită,  neacoperită, şi  dotată 

cu cântar şi containere pentru depozitare selectivă a fierului vechi pe 
sortimente de materiale feroase şi neferoase din categoria 
"nepericuloase". 

Capacitatea de depozitare va fi de max. 10 to din care:  
- 99% respectiv 9,9 to materiale feroase selecţionate şi  
-   1%, respectiv 0,1 to materiale neferoase selecţionate.   

Fierul vechi colectat de terţi de pe raza judeţului va fi  adus în 
incintă cu autocamion echipat cu braţ-macara,  va fi descărcat pe 
platforma betonată,  selectat pe categorii, cântărit, înregistrat şi depozitat 
distinct în containere. Selecţia fierului vechi va fi realizată de furnizor, iar 
punctul de lucru nu va face decât să-l înregistreze, depoziteze şi să-l 
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livreze periodic spre valorificare. Manipularea se va face cu 
electrostivuitor frontal. 

Nu vor fi depozitate materiale, piese sau subansamble  care conţin 
substanţe periculoase precum: uleiuri, combustibili, solvenţi, vopsele sau 
alte substanţe chimice din categoria celor "periculoase".  

Pe platformă nu vor fi dezasamblate carcase auto ori de aparatură 
electrocasnică şi nu se vor face operaţiuni de extragere a materialului 
feros şi neferos din anvelope auto, cablutri de instalaţii, etc. 

Pentru siguranţa depozitării materialelor platforma va fi împrejmuită  
✓ ANEXA ÎN SPRIJINUL PRODUCŢIEI  obiectiv amplasat cu 

caracter provizoriu, respectiv o rulotă pe pneuri, roprietatea 
firmei, cu dimensiunile max. în plan de 5,80x2,20 m şi H max.= 
2,50 m. 

Accesele carosabil  şi pietonal din stradă în incintă, vor înlocui cele 
existente prin trasarea unei alei betonate racordată la  str. Naţională.  

Totodată  la limita  nord-estică între limita terenului beneficiarului şi 
rambleul căii ferate există un drum de exploatare de importanţă locală, 
nemodernizat şi neînregistrat în evidenţa rutieră şi utilizat de riveranii 
vicinali, care nu face obiectul prezentei documentaţii.  

Personalul care va deservi Punctul de lucru va fi format din  1 pers. 
care va întocmi, înregistra, factura şi supraveghea  activitatea. 

Rulota va fi amplasată la sud de platforma betonată de depozitare 
va fi alcătuită funcţional dintr-o încăpere cu destinaţia de  birou şi va 
avea  grup sanitar. Rulota va fi racordată la reţeaua de energie electrici, 
de apă potabilă şi la sistemul local de canalizare menajeră propus. 

 Rulota ca avea pereţii şi tavanul  tristrat de tip sandviş  montat pe 
un şasiu cu o osie. 

✓ ÎMPREJMUIRE 
În prezent terenul este împrejmuit  la stradă şi pe laturile laterale. 

Împrejmuireala stradă  este într-o stare precară din materiale diferite 
realizată în perioade diverse  care necesită refacerea şi înlocuirea cu  
materiale  noi, într-o abordare unitară, modernă, adecvată specificului de 
activitate.   

Se propune împrejmuirea pe laturile  laterale cu moduli de câmp 
M2 cu  montanţi verticali prefabricaţi din b.a. cu secţiunea de 
100x100mm pozaţi la 2500mm interax. Între stâlpi se va întide plasă 
împletită din sârmă zincată de 1,5mm cu ochiuri 40x40 mm.  

Pe aceste laturi ale incintei împrejmuirea se va retrage la interiorul 
acesteia  cu 0,60 m, fără afectarea împrejmuirii existente. 

Înălţimea maximă a împrejmuirii va fi de 2,20 m. 
Împrejmuirea la stradă va fi din Moduli de câmp M1  cu stâlpi 

metalici 100x100mm pozaţi la 2500 mm interax. Stâlpii  vor fi  încastraţi 
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în fundaţii izolate din beton simplu, turnat, iar la partea superioară a 
plasei va fi introdus, prin ochiurile plasei, un fir de sârmă zincată de 2 
mm tensionată. Pentru rigiditatea împrejmuirii la fiecate a şasea travee  
prin ochiurile plasei, vor fi realizate diagonale dintr-un fir de sârmă 
zincată de 2 mm ancorate sus şi jos cu bride din platband de 30x3mm de 
stâlpi. Accesul carosabil se va face printr-un modul MPC de poartă 
carosabilă glisantă.  

Modulul MPC de poartă într-un canat, glisant, va fi manevrată 
manual şi va fi alcătuită dintr-un cadru din confecţie metalică din ţeavă 
rectangulară de 30x60mm care va glisa pe roţi metalice, pe o şină din 
cornier de 70x70mm. Panoul va fi din plasă de sârmă zincată.  Stâlpii 
care vor flanca modulul de poartă vor fi din ţeavă pătrată de 120x120mm 
la 6,30 m interax, vor avea elemente metalice de glisare şi siguranţă şi 
vor fi  încastraţi în fundaţii izolate,  blocuri de betun simplu turnaţi la faţa 
locului. 

Personalul ce va deservi platforma de depozitare va fi format din 1 
pers. 

 
BILANŢ TERITORIAL 
1. SUPRAFAŢĂ TEREN 2.873,00 mp 

2. Arie construită = Arie desfăşurată din care 106,15 

3.    Platformă  depozitare  marteriale feroase/neferoase 100,00 

4.     Alei carosabile, pietonale 553,64 

4.    Spaţii verzi 2.213,21 

5.    P.O.T. 3,70 % 

6.    C.U.T. 0,037 

 
 
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
alimentarea cu apă  
În zona studiată a amplasamentului  există reţelea edilitară de apă 

potabilă administrată de CJ APASERV S.A.  
Se prevedeSe prevede racordarea rulotei la reţeaua de alimentare 

cu apă comunală cu cămin apometru amplasat în incintă. acordarea şi 
branşamentul se vor realiza cu proiect şi autorizare a deţinătorului de 
reţea.C.J. APASERV S.A.  

 În zona studiată a amplasamentului nu sunt reţele edilitare de 
hidranţi stradali. 

Ca măsură P.S.I. se prevede  amplasarea unui pichet de incendiu 
complet echipat, iar  rulota va fi echipată cu extinctoare cu CO2 praf şi  
spumă. 

Canalizarea 
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În zona studiată a amplasamentului nu sunt reţele edilitare de 
canalizare menajeră sau de colectare a apelor pluviale.  

Canalizare menajeră va fi realizată în sistem local cu fosă septică 
vidanjabilă de 3 mc de tip CRIBERNET din PAFS de 3 mc amplasată în 
incintă, care va fi vidanjată periodic prin contract cu operatorul de 
salubritate care  activează în zonă. 

Canalizarea pluvială - apele meteorice de pe platforma de 
depozitare şi rulotă se vor colecta şi dirija în spaţiile înconjurătoare, iar 
de aici cu absorbţie în sol . 

Deşeurile menajere vor fi depozitate diferenţiat în europubele pe o 
platformă betonată şi vor fi preluate periodic prin contract cu o societate 
de salubritate abilitată. 

Alimentarea cu căldură 
Încălzirea  spaţiului interior al rulotei se va realiza cu radiator static, 

electric. 
Alimentarea cu energie electrică, telefonie 
Se va realiza prin racordarea  la reţeaua LEA 0,4 Kv stradală cu 

BMP 0,4 Kv  amplasat la limita proprietăţii spre stradă, cu proiect şi 
autorizare a deţinătorului de reţea electrică S.C. DELGAZ GRID S.A.. 
        Nu se propune racordarea la reţeaua de telefonie fixă din zonă.  

Zona amplasamentului este acoperită de mai mulţi operatori de 
telefonie  mobilă.   
 

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI 
Funcţiunea propusă  nu constitue o sursă de poluare pentru mediul 

înconjurător, nu produce noxe care să polueze solul, subsolul, apele de 
suprafaţă sau aerul.  

Prin activitatea restrânsă şi capacitatea de depozitare mică a 
punctului de lucru propus, acesta  nu constituie un factor perturburator 
de zgomot şi vibraţii. 

 
În zonele limitrofe amplasamentului nu există alte construcţii, 

locuinţa cea mai apropiată de platforma de depozitare fier vechi este 
amplasată la distanţă mai mare de 350,00 m sud-est, la strada 
Naţională. 

La limita proprietăţii spre vecinătăţi se vor prevedea perdele de 
arbori cu rol de protecţie depozitare. 
 

3.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
Tipurile de proprietate ale terenurilor din zonă : 

- terenuri proprietate publică  
- terenuri proprietate privată ale primăriei 
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- terenuri proprietate privată 
- terenuri concesionate. 

 
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
Obiectivul propus în cadrul zonei studiate, prin documentaţiile 

P.U.Z.  şi R.L.U. odată aprobate, va avea un statut reglementat, din 
punct de vedere urbanistic, şi va avea crea cadrul juridic, cu restricţiile şi  
condiţiile necesare pentru autorizarea obiectivului de investiţie ale 
imobilului intabulat  în CF sub NC 51404, atribuit prin  Act de constituire 
a dreptului  de superficie firmei S.C. NICUŞOR ALEX MET S.R.L.. 

 Obiectivul propus pentru amplasamentul  studiat, prin măsurile şi 
condiţionalităţile propuse, nu se va constitui într-un factor pertuarbuator, 
ori generatoar de inconfort faţă de  reglementările zonei înconjurătoare 
cuprinse în documentaţiile P.U.G. şi R.L.U. comuna Zăneşti privind 
amplasamentul din zona studiată - UTR 2 sat Zăneşti, privind indicatorii 
spaţiali, de densitate şi regim de înălţime, respectiv: 

-  coeficientul POT va fi inferior celui de 30% reglementat pentru 
zona înconjurătoare;  

- regimul de înălţime  va fi inferior reglementărilor maxime de  
P+1E; P+2E; 

- amplasarea obiectivelor propusee  se va face la o distanţă mai 
mare de 13,00 m faţă de axul DN15 (str. Naţională) şi deasemenea 

- amplasarea obiectivelor propuse  se vor face la o distanţă mai 
mare faţă de zonele de protecţie şi de siguranţă  ale infrastructurii 
feroviare identificată prin NC 52618, acelea de 20,00 m, respectiv 100,00 
m. 

 
La întocmirea prezentei documentaţii de proiectare s-a ţinut seamă 

de HG 525 / 96 - Regulamentul general de urbanism, Planul Urbanististic 
General (P.U.G.)  şi R.L.U. aprobate prin HCL nr. 23 din 07.07.2000 
aflate în vigoare, cu valabilitatea prelungită până la elaborarea noului 
P.U.G..  

 Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al 
planului urbanistic zonal – Indicativ GM -010-2000;  

Certificatului de urbanism nr. 465 din 26.10.2022 eliberat de 
C.J.Neamţ şi de prevederile avizelor solicitate prin acesta. 
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SUBLINIEM: "Prezentul Certificat de urbanism  poate fi utilizat: 
...în scopul pentru elaborare Plan urbanistic Local  şi elaborare 
documentaţie pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 
privind "Amenajare punct lucru :construire platformă depozitare fier 
vechi, anexă şi împrejmuire teren" asigurării utilităţilor necesare 
funcţionării şi avizelor solicitate (conf. certificare, subcapitol 4 din 
Certificat de urbanism nr. 465 din 26.10.2022).  

 
 

Şef proiect 
arh. NICOLAE Ion 


