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S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L.                   Obiect: Actualizare Plan Urbanistic General  

Proiect nr.:  02/2017                                     Comuna: Padeș, Judeţul: Gorj 

Beneficiar:  Comuna Padeș                           Faza: P.U.G. 

 

BORDEROU 

MEMORIU GENERAL 

 

1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General 

1.3 Surse documentare 

- Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior sau concomitent P.U.G. - ului 

- Surse de informaţii, date statistice 

- Metodologia utilizată  

2. STADIU ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

2.1 Evoluţie 

2.2 Elemente ale cadrului natural       

2.3 Relaţii în teritoriu 

 2.3.1 Încadrarea în teritoriul judeţului 

2.3.2 Date şi relaţii extrase din P.A.T.N, P.AT.J., P.A.T.Z. şi P.A.T.I. referitoare la 

zona în care se situează comuna Padeș 

 2.3.3 Încadrarea în teritoriul administrativ al comunei    

2.4 Activităţi economice 

2.4.1 Activităţi agricole 

 2.4.2 Activităţi de tip industrial 

      2.4.3 Turismul 

2.5 Populaţia - elemente demografice şi sociale 

 2.5.1 Evoluţia populaţiei 

      2.5.2 Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă 

2.5.3 Resursele de muncă şi populaţia ocupată 

   2.6 Circulaţia  
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2.6.1 Căi de comunicaţie şi transportul în comun  

2.6.2 Circulaţia feroviară 

2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial  

2.8 Zone cu riscuri naturale 

2.9 Echiparea edilitară  

2.9.1 Gospodarirea complexa a apelor 

2.9.2 Canalizare 

2.9.3 Alimentarea cu energie electrică 

2.9.4 Telecomunicaţii 

2.9.5 Alimentarea cu căldură 

2.9.6 Alimentarea cu gaze naturale  

2.9.7 Televiziunea şi radiodifuziunea 

2.9.8 Activitatea de gospodărie comunală  

2.10 Probleme de mediu  

2.10.1 Situaţia existentă 

2.10.2 Apele 

2.10.3 Pânza de apă freatică  

2.10.4 Subsolul 

2.10.5 Solul 

2.10.6 Clima 

2.10.7 Căi de comunicaţie şi transport în comun 

2.11 Disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului şi localităţii 

2.12 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei  

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.1 Studii de fundamentare 

3.2 Evoluţie, posibile priorităţi 

3.3 Optimizarea relaţiilor în teritoriu  

3.4 Dezvoltarea activităţilor  

3.5 Evoluţia populaţiei 

3.6 Organizarea circulaţiei  

3.7 Intravilan propus. Zonificarea funcţională. Bilanţ teritorial  
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 3.7.1 Interdicţii temporare de construire 

       3.7.2 Interdicţii definitive de construire 

        3.7.3 Zonificarea funcţională 

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 

3.9.1 Căi de comunicaţie şi transport în comun 

3.9.2 Gospodărirea complexă a apelor  

3.9.3 Canalizare 

3.9.4 Alimentarea cu energie electrică  

3.9.5 Telecomunicaţii 

3.9.6 Alimentarea cu căldură 

3.9.7 Alimentarea cu gaze naturale  

3.9.8 Televiziunea şi radiodifuziunea 

3.9.9 Activitatea de gospodărire comunală 

3.10 Protecţia mediului  

3.11 Reglementări urbanistice 

3.12 Obiective de utilitate publică  

4.CONCLUZII  

ANEXE 

1. Centralizatorul suprafeţelor cuprinse în teritoriul intravilanului existent şi propus 

 

Întocmit 

Arh. Borontea Carmen-Gabriela 
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MEMORIU GENERAL 

 1. INTRODUCERE 

 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
Denumirea lucrării:  

Prezentul proiect a fost întocmit la comanda - Consiliului Local al comunei Padeș, care 

are în planul de investiţii pe perioada 2017-2020 ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC 

GENERAL AL COMUNEI PADEȘ - JUDEŢUL GORJ. 

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL COMUNA PADEȘ - JUDEŢUL GORJ. 

Proiectant general: S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. 

Baza proiectării: 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, republicată în 27.11.2002; 

Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 7/2011 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismului. 

Data elaborării: octombrie 2019. 

1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

Documentaţia are ca obiect actualizarea Planului Urbanistic General al comunei 

Padeș - judeţul Gorj. Comuna Padeș - are în componența sa satul: Călugăreni, reşedinţă 

de comună și satele componente: Apa Neagră, Cerna-Sat, Cloșani, Motru Sec, Orzești, 

Padeș și Văieni. 

Propunerile de dezvoltare ale comunei Padeș, cuprinse în prezenta documentaţie de 

urbanism pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Padeș - judeţul Gorj, 

au la baza consultările efectuate la Primăria Padeș şi tema - program stabilită de Consiliul 

Local Padeș. 

Planul Urbanistic General - Comuna Padeș - judeţul Gorj, ediţia 2019 preia o serie de 

date şi prevederi din P.U.G. comuna Padeș - judetul Gorj, proiect nr. 10/2000, întocmit de 

S.C. P.V.D. ARHITECT S.R.L. Tg Jiu. 
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Planul Urbanistic General al Comunei Padeș, ca documentaţie tehnică de urbanism cu 

caracter de reglementare, are ca obiect direcţionarea și coordonarea amenajării teritoriului, 

precum şi dezvoltarea localităţilor componente pe termen scurt şi mediu. 

Folosind ca metodă de lucru analiza multicriterială a situaţiei existente, Planul 

Urbanistic General scoate în evidenţă disfuncţionalităţile și priorităţile de intervenţie în teritoriu 

și propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului în condițiile respectării dreptului de 

proprietate, promovării interesului public și dezvoltării durabile a comunei Padeș. 

P.U.G. constituie documentaţia necesară care stabileste strategia de dezvoltare a 

comunei Padeș, cu o perioadă de valabilitate de 5 - 10 ani de la data aprobării sale. 

Pe baza acestei orientări strategice, Planul Urbanistic General aferent se elaborează 

pentru: 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea 

accesului la infrastructură, servicii publice și locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; 

• Stabilirea direcţiilor, priorităţilor și reglementărilor de amenajare a teritoriului și de 

dezvoltare urbanistică a comunei; 

• Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

• Precizarea zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie; 

• Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică; 

• Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi 

a autorizaţiilor de construcţie; 

• Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural; 

• Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

Obiective: 

• Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică și 

particulare; 

• Stabilirea destinaţiei generale şi a condiţiilor de construibilitate a terenurilor din 

intravilan; 

• Îmbunătăţirea calităţii rețelei de drumuri; 

• Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale; 

• Dezvoltarea echipării edilitare. 

• Analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţi şi priorităţi de intervenţie; 

• Potenţial economic şi uman; 

• Delimitarea intravilanului existent şi propus cu stabilirea zonelor cu potenţial 

construibil; 
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• Condiții şi posibilităţi de realizare şi conformare a construcţiilor și a obiectivelor de 

utilitate publică; 

• Depistarea şi delimitarea zonelor supuse riscurilor naturale şi antropice; 

• Reabilitarea, protejarea și conservarea mediului natural şi construit; 

• Organizarea circulaţiei de perspectivă; 

• Evidenţierea tipului de proprietate asupra terenurilor şi a modului de circulaţie 

juridică a acestora; 

• Stabilirea zonelor cu valoare istorică, peisagistică, arhitecturală, ambientală etc., 

necesar a fi protejate; 

• Clarificarea reglementărilor la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale și 

concretizarea lor în cadrul “Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.”; 

• Stabilirea distanţelor minime de protecţie sanitară, de protecţie şi siguranţă 

conform normativelor şi actelor legislative în vigoare. 

Solicitări ale temei program 

Teritoriul administrativ al comunei Padeș are o suprafaţă de 38374,7 ha și cuprinde 8 

sate Călugăreni, reşedinţă de comună și satele componente: Apa Neagră, Cerna-Sat, 

Cloșani, Motru Sec, Orzești, Padeș și Văieni. 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 

LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR SAU CONCOMITENT 
ACTUALIZĂRII P.U.G. PADEȘ – JUDEŢUL GORJ 

• Planuri topografice – scara 1:5000 asigurate de O.C.P.I. Gorj, aduse la zi prin 

completări după ortofotoplanuri cu ajutorul persoanelor abilitate din cadrul primăriei 

comunei Padeș; 

• Planul Urbanistic General al Comunei Padeș – Județul Gorj, proiect nr. 14/2001, 

întocmit de S.C. ARH. PRO. P. P. S.R.L.; 

• Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj pe perioada 2007 - 2015, 

aprobată de Consiliul Judeţean Gorj; 

• Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pe perioada 2013 - 2023, aprobată de 

Consiliul Judeţean Gorj; 

• Planul de amenajare a teritoriului Judeţului Gorj (P.A.T.J.), Actualizare 2009-2011, Fazele 1-

2 și 3 elaborat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”- Centrul de 

cercetare, proiectare, expertiză şi consulting, avizat de Consiliul Judeţean Gorj în decembrie 

2013. 

• Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 
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privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii 

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat și aprobat de Consiliul 

Local; 

• Monografia comunei Padeș. Manuscris; 

• Ineditul în cunoașterea adevărului istoric despre construcția monumentului de la Padeș 

– autor Constantin Morega; 

• Dictionarul istoric al localitatilor din judetul Gorj, Carte Document, Academia Română 

Institutul de  Cercetări Socio-Economice ”C.S. Nicolăescu Plopșor” Craiova. 

➢Surse de informaţii, date statistice 

▪ Lista monumentelor istorice din România (L.M.I.) – judeţul Gorj - listă aprobată de 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional publicată în Monitorul Oficial al României Partea 

I, Nr. 113 bis, 15.02.2016; 

▪ Modul de folosinţă al teritoriului pe deţinători transmis de primaria Padeș şi O.C.P.I. Gorj; 

▪ Informaţii obţinute de proiectant de la Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului - Gorj, Muzeul de Istorie şi alte instituții interesate; 

▪ Date statistice furnizate de Directia Judeţeană de Statistică - Gorj; 

▪ Date culese de proiectant în teren, precum și din discuţiile purtate cu membrii Consiliului 

Local şi cu primarul comunei Padeș. 

➢METODOLOGIA UTILIZATĂ  

Metodologia folosită este în conformitate cu "GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA 

DE ELABORARE și CONȚINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL" 

aprobată cu ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 13/N/10 martie 1999. 

Proiectul are la bază: 

• Legea numărul 2/1968 privind împărţirea administrativă a R.S.R.; 

• Legea numărul 50/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea numărul 84/2004 privind reorganizarea unor unităţi teritorial administrative; 

• Legea numărul 261/2009 privind modificarea și completarea Legii numărul 50/1991 privind 

autorizarea executări lucrărilor de construcţii; 

• Legea numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia; 

• Ghidul cuprinzând precizari, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea și aprobarea 

Regulamentului Local de Urbanism de catre Consiliile Locale, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 

numărul 80/N/18 noiembrie 1996; 

• Legea fondului funciar numărul 18/1991; 

• Legea administratiei publice locale numărul 215/2001, republicată; 
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• Legea numărul 54/1998 și 247/2005 - Titlul X - privind circulaţia juridică a terenurilor; 

• Legea numărul 55/16.03.2006 privind siguranţa feroviară; 

• Legea mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2005 privind protecţia mediului; 

• Ordonanţa de Urgenţă nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului; 

• Hotărârea nr. 817/14.07.2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a 

sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului 

infrastructurii în vederea modernizării şi reînnoirii infrastructurii; 

• Ordonanţa de Urgenţă nr.12/07.07.1998 (republicată 09.04.2004) aprobată cu Legea nr. 

89/1999, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a 

Căilor Ferate Romăne; 

• Legea numărul 82/1998 privind regimul drumurilor cu completările şi modificările ulterioare, 

conform căreia drumurile naţionale îsi pastrează categoria funcţională din care fac parte, 

fiind considerate fără întrerupere în transversarea localităţilor (urbane și rurale), servind și 

ca străzi; 

• Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare numărul 7/1996; 

• Legea îmbunatăţirilor funciare numărul 84/1996; în vigoare de la 24 iulie 1996 până la 01 

mai 2004, fiind abrogată şi înlocuită prin Legea 138/2004 Republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I numărul 88 din 13/02/2009 (Textul legii a fost consolidat cu prevederile O.U.G. nr. 

39/2009); 

• Legea numărul 43/1997 republicată în anul 1998 privind regimul juridic al drumurilor; 

• Legea numărul 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată 

cu H.G. numărul 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 

184/2001; 

• Legea numărul 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; 

• H.G. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 184/2001; 

• H.G. numărul 793 din 25 iulie 2002; 

• Legea numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

• Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 7/02.02.2011 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismului; 
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• Hotărârea numărul 525/1996 (republicată în 27.11.2002 pentru aprobarea Regulamentului 

General de Urbanism; 

• Legea nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea energiei electrice și a gazelor naturale numărul 123 din 19.07.2012; 

• Legea numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; 

• Legea numărul 219/1998 privind regimul concesiunilor. 

• Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN): 

- Secţiunea I - Căi de comunicaţie: Legea nr. 363/2006; 

- S ecţiunea II - Apa: Legea nr. 20/2006; 

- Secţiunea III - Zone protejate: Legea nr. 5/2000; 

- Secţiunea IV - Rețeaua de localităţi: Legea nr. 351/2001; 

- Secţiunea V - Zone de risc natural: Legea nr. 575/2001; 

- Secţiunea VI - Zone turistice: Legea nr. 190/2009. 

• Hotararea CS – R.U.R. numărul 101/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind 

dobândirea dreptului de semnatură pentru documentatiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea și funcţionarea Registrului Urbaniştilor din 

Romania; 

• Hotărârea numărul 1043 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul 

la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la 

sistemele de distribuție a gazelor naturale; 

• ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea și 

aprobarea regulamentelor locale de urbanism”; 

• ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 13N/1999, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de 

elaborare și continutul - cadru al Planului Urbanistic General”; 

• ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 176/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia 

de elaborare și continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal” 

• ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 37/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia 

de elaborare și continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu”; 

• ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 158/1996 al Ministerului Transporturilor privind emiterea 

acordului Ministerului Transporturilor la documentatii tehnice; 

• Ordinul Ministerului Sanătăţii numărul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 
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• Ordinul numărul 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea 

autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul 

petrol și gaze naturale; 

• Legea apelor numărul 107/1996; 

• Legea numărul 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului numărul 27/2008 pentru 

modificarea și completarea Legii numărul 350/2001; 

• Legea numărul 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

• Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare 

a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului 

şi de urbanism; 

• Ordinul 835 din 30 mai 2014 privind abrogarea art. 4 din Ordinul ministrului dezvoltării 

regionale și turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism; 

• Ordinul numărul 196 din 10.10.2006 al Agentiei Naţionale pentru Resurse Minerale 

(A.N.R.M.); 

• Ordinul numărul 4 din 9 martie 2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind 

delimitarea zonelor de protectie și de siguranţă aferente capacităţilor energetice - 

rexizia I, publicat în Monitorul Oficial numărul 259 din 18 aprilie 2007 emis de 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

• Ordinul numărul 233/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 350/2001; 

• Ordinul numărul 839/2009 privind normele de aplicare ale Legii nr 50/1991. 

BAZA TOPOGRAFICĂ 

Baza topografică constând în: 

❖ Planuri la scara 1 la 2.000, 1 la 5.000 și Ortofotoplan ediția 2014 a fost asigurată de 

Consiliul Local Comuna Padeș – Județul Gorj; 

❖ Planul director al comunei Padeș - O.C.P.I. Gorj. 

 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1. EVOLUŢIE 

Evoluția în timp a teritoriului administrativ al comunei Padeș nu a cunoscut transformări 

majore în ultimii ani. Teritoriul administrativ al comunei Padeș şi rețeaua de localități existente, 

satul Călugăreni – reședinţă de comună, Apa Neagră, Cerna-Sat, Cloșani, Motru-Sec, Orzești, 
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Padeș și Văieni – sate apartinătoare, a fost aprobat prin Legea nr. 2/1968 de organizare 

administrativ teritorială a României. 

Organizare administrativ-teritorială: Comună înfiinţată prin legea administrativă din 31 

martie 1864, desfiinţată în anul 1865, reînfiinţată în anul 1926, desfiinţată în anul 1950,  

reînfiinţată în anul 1968. A făcut parte din plasa Cloşani (1864-1865,1926-1943), Baia de 

Aramă (1943-1950). A fost formată din satele Padeş (1864-1865), Padeş, Văieni (1926-1943), 

Padeş, Apa Neagră, Negoieşti, Văieni (1943-1950), Apa-Neagră, Călugăreni, Cerna-Sat, 

Cloşani, Motru-Sec, Orzeşti, Padeş, Văieni (1968-prezent).  

Apa Neagră Et. < apă+determ., Apa Nagră, Apa Năgră 

Organizare administrativ-teritorială: Înregistrat în plăşile Baia (1819, 1831, 1840). A făcut 

parte din comunele Negoieşti (1864-1930, 1952-1956), Padeş (1930-1950, 1968-prezent), Baia 

de Aramă (1950-1952, 1956-1965), Călugăreni (1965-1968). 

Atestare documentară: Este menţionat într-un document emis în anul 1655, în alte 

documente din secolul al XVII-lea (1661, 1673), Catagrafia din anul 1831, hărţile ruse (1835, 

1853), Szathmary (1864). 

Evoluţia proprietăţii: În anul 1831 moşia se afla în stăpânirea mănăstirii Baia. 

Economie: În anul 1898, locuitorii deţineau 14 pluguri, 20 de care cu boi, două căruţe cu 

cai; efectivul de animale număra 200 de bovine, 160 de ovine, 20 de caprine, 8 cabaline, 60 

porcine; în anul 1912 – moară pe apă;  

Evoluţia demografică: În anul 1831, în sat erau 57 de familii, 9 feciori de muncă; în anul 

1898 – 180 de locuitori, 47 de case; în anul 1912 – 303 locuitori (138 M, 165 F), 76 clădiri 

locuite, 26 clădiri nelocuite, 78 gospodării; în anul 1941 – 329 de locuitori (132 M, 197 F), 114 

clădiri, 160 de gospodării;  

Instituţii: În anul 1912, în sat se găseau primărie, post de jandarmi, post telefonic, şcoală. 

Călugăreni 

Organizare administrativ-teritorială: Comună înfiinţată în anul 1950, desfiinţată în anul 

1968. Înregistrată în raioanele Baia de Aramă (1950-1965), Gorj (1965-1968). A fost formată din 

satele Călugăreni, Cloşani, Motru Sec, Orzeşti, Padeş, Văieni (1952-1965), Călugăreni, 

Cloşani, Motru Sec, Orzeşti, Padeş, Văieni, Apa Neagră, Cerna-Sat (1965-1968). 

Călugăreni Et. < n.grup călugăreni(i) 

Organizare administrativ-teritorială: A făcut parte din comunele Orzeşti (1864-1930), Padeş 

(1930-1943, 1968-prezent), Cloşani (1943-1950), Călugăreni (1950-1968). În anul 1861 era 

cătun al satului Orzeşti. 
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Arheologia: În punctul „La Morminţi” au fost descoperite locuinţe şi fragmente ceramice de 

tip Sălcuţa IV (epoca eneolitică) şi Glina (bronz timpuriu), precum şi o aşezare Verbicioara IV. 

Aceasta se află situată pe un bot al terasei situat în partea de nord a depresiunii Padeş-Apa 

Neagră, la o altitudine de aproximativ 350 m.  

În anul 1980 s-a efectuat o săpătură de salvare prin Ion Chicideanu de la Institutul de 

Arheologie Bucureşti (cooronator de şantier), Petre Gherghe (Universitatea din Craiova) şi 

Gheorghe Calotoiu (Muzeul Judeţean Gorj), în punctul "La morminţi" pe un platou de deal 

format din terasa dreaptă a Motrului, la o altitudine de aprox. 350m. A fost identificată o aşezare 

de tip Vârtop. Ceramica fină este reprezentată prin vase mari pântecoase, cu gât tronconic, 

marginea lată, răsfrântă, ornamentate cu caneluri, dispuse în benzi orizontale oblice sau în 

ghirlandă, precum şi faţete. O altă formă este strachina cu marginea arcuită spre interior, 

decorată cu caneluri oblice. Din categoria ceramicii de uz comun, fac parte vasele de 

dimensiuni mari, fragmentare, cu pereţii groşi, ornamentate cu brâuri alveolate. 

În aceaşi staţiune arheologică au fost descoperite fragmente ceramice din perioada 

medievală timpurie  (sec. XII - XIII) şi din epoca medievală (sec. XV - XVI) 

Atestare documentară: Este menţionat într-un hrisov emis la 6 septembrie 1534 prin care 

Vlad Vintilă întăreşte mănăstirii Tismana stăpânirea peste satul Călugăreni, în hrisovul din 11 

mai 1607 prin care Radu Şerban întăreşte lui Pătru armaşu şi soţiei sale Anca moşie la 

Şerbeşti, Stejari, Ciurăleşti şi nişte vii la Câlceşti, menţionându-se şi localitatea Călugăreni. Este 

menţionat în Schwantz (1722), Bauer (1778), Specht (1790), harta rusă (1835). 

Evoluţia proprietăţii: La 2 septembrie 1626 Alexandru coconul împuterniceşte pe episcopul 

Serghie, năstavnic al mănăstirii Tismana să strângă străini la Călugăreni ca să-şi facă slobozie. 

Care vor voi să locuiască pe această moşie a mănăstirii să fie sîrbim albanezi, grecim unguri, 

armeni, „macaru moldovean”, pentru că această silişte de sat a rămas pustie din timpul lui Mihai 

Viteazul.  Potrivit Statisticii răzeşilor întocmită de P. Poni în anul 1912, în sat erau 99 de răzeşi. 

Economie: În anul 1912, în sat se găseau o bancă populară, 3 mori pe apă. 

Evoluţia demografică: În anul 1898, în sat erau 30 de familii; în anul 1912 – 421 de locuitori 

(207 M, 214 F), 95 de clădiri locuite, 13 clădiri nelocuite, 99 gospodării; în anul 1941 – 480 de 

locuitori (216 M, 264 F), 141 de clădiri, 122 de gospodării; 

Instituţii: În anul 1912, în sat se găseau primărie, post de jandarmi, post telefonic, şcoală, 

biserică. 

Cerna-Sat Et. < top. Cerna+determ. 

Organizare administrativ-teritorială: A făcut parte din comuna Călugăreni (1950-1968), 

Padeş (1968-prezent). 
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Atestare documentară: Menţionat în hrisovul dat de Neagoe Basarb în anul 1514, în 

Nomenclatorul administrativ din anul 1950. 

Cloşani 

Organizare administrativ-teritorială: Plasă constituită din comunele Bahna, Bala de Sus, 

Balta, Buşeşti, Canicea, Cerna-Vârfu, Cireşu, Cloşani, Costeşti, Dâlbociţa, Godeanu, Gornenţi, 

Gornoviţa, Gura Văii, Isverna, Lăturoasa, Malarişca, Marga, Mărăşeşti, Nadanova, Negoieşti, 

Obârşia, Orzeşti, Padeşu, Pistriţa, Podeni, Ponoarele, Prejna, Proiteşti, Rudina, Runcşoru, 

Siliştea, Tarniţa, Văieni, Vârciorova, Baia de Aramă (târg) (1864-1865), Costeşti, Dâlbociţa, 

Godeanu, Gornenţi, Gornoviţa, Isverna, Mărăşeşti, Marga, Negoieşti, Orzeşti, Podeni, Ponoare, 

Prejna, Rudina (1865-1887), Baia de Aramă, Bala de Jos, Bala de Sus, Balta, Buseşti, Cerna-

Vârf, Cireşu, Cloşani, Comăneşti, Costeşti, Dâlma, Godeanu, Gorneşti, Gornoviţa, Isverna, 

Marga, Mărăşeşti, Negoieşti, Obârşia, Orzeşti, Podeni, Ponoarele, Prejna, Rudina, Seliştea 

(1887-1908),  Cloşani, Glogova, Isverna, Mărăşeşti, Negoieşti, Obârşia-Cloşani, Orzeşti, 

Ponoarele, Seliştea, Baia de Aramă (1908-1912), Bala, Balta, Cireşu, Cloşani, Comăneşti, 

Glogova, Godeanu, Gornenţi, Isverna, Marga, Mărăşeşti, Nadanova, Negoieşti, Obârşia-

Cloşani, Orzeşti, Podeni, Ponoarele, Prejna, Seliştea, Baia de Aramă (1912-1926); Baia de 

Aramă, Bala de Jos, Bala de Sus, Balta, Cloşani, Comăneşti, Crainici, Dâlma, Glogova, 

Gornoviţa, Gornenţi, Isverna, Mărăşeşti, Nadanova, Negoieşti, Obârşia-Cloşani, Orzeşti, Padeş, 

Podeni, Ponoarele-Gărdăneasa, Proiteştii-Buicani, Prejna, Seliştea (1926-1950). 

Economia: În anul 1898, suprafaţa plăşii era de 60.933 de ha dintre care 11.240 de ha 

teren arabil, 20.000 de ha pădure, 100 de ha vii, 300 de ha livezi de pomi, restul necultivabil; în 

acelaşi an în comună se găseau două moşii ale statului. 

Evoluţia demografică: În anul 1941, în plasă erau 30.842 de locuitori (14.361 M,  16.481 F), 

8.772 de clădiri, 7.455 de gospodării.  

Cloşani 

Organizare administrativ-teritorială: Comună înfiinţată prin legea administrativă din 31 

martie 1864, desfiinţată în anul 1930, reînfiinţată în anul 1932, desfiinţată în anul 1950. 

Înregistrată în plăşile Cloşani (1864-1930, 1932-1943), Baia de Aramă (1943-1950). A fost 

formată din satele Cloşani, Motru Sec (1864-1930, 1932-1943), Cloşani, Călugăreni, Motru Sec, 

Orzeşti (1943-1950). 

Economie: Ocupaţiile de bază: agricultura, creşterea animalelor, exploatarea lemnului. În 

anul 1898, efectivul de animale număra 890 de bovine, 304 ovine, 2.000 de caprine, 103 

cabaline, 600 de porcine, 1.015 familii de albine; locuitorii deţineau 16 pluguri, 20 de care cu 
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boi, 11 căruţe cu cai; în acelaşi an în comună erau 4 cârciumi; în anul 1912 – banca populară 

„Cloşanul”, 9 mori pe apă, două conace de moşie. 

Evoluţia demografică: În anul 1898, în sat erau 1.105 locuitori, 245 de locuinţe; în anul 1912 

– 1.262 de locuitori (632 M, 630 F), 304 clădiri locuite, 36 de clădiri nelocuite, 308 gospodării. 

Instituţii: În anul 1898, în comună se găseau o şcoală (un învăţător), 3 biserici (deservite de 

doi preoţi, 4 cântăreţi); în anul 1912 – primărie, birou de percepţie fiscală, punct de jandarmi, 

punct telefonic, şcoală, două biserici. 

Cloşani Et. < n.grup cloşani(i), Motru Mare 

Organizare administrativ-teritorială: Înregistrat în plasa Cloşani (1831, 1861), plaiul Cloşani 

(1845, 1855). A făcut parte din comunele Cloşani (1864-1930, 1932-1950), Padeş (1930-1932), 

Călugăreni (1950-1968), Padeş (1968-prezent). 

Atestare documentară: Este menţionat într-un hrisov emis la 12 ianuarie 1650 prin care 

Matei Basarb confirmă mănăstirii Tismana stăpânirea peste moşiile Groşani, Ploştina 

Drăgoeştilor şi Racoţi „de moştenire şi de cumpărătură”, printre martori numărându-se Stupă din 

Cloşani. Mai este menţionat şi în alte documente emise în secolul al XVII-lea (1669, 1680, 

1697), în Schwantz (1722), Bauer (1778), Catagrafiile din 1831 şi 1845, hărţile ruse (1835, 

1853), Pappasoglu (1864). 

Evoluţia proprietăţii: În anul 1831 moşia era stăpânită de stolnicul Barbu Viişoreanu şi doi 

moşi: Ştefan Costandin Tamaş şi Preda Predescu cu fraţii lui. În anul 1845 moşia era 

megieşească. În anul 1855, în sat erau 138 de moşneni proprietari (134 de birnici, un mazil, un 

boier de neam, un asidot). În anul 1906 proprietari în Cloşani erau generalul Anghelescu cu 800 

de ha, generalul C. Paladi cu 500 de ha, Niţă Arginaru cu 100 de ha, Em. R. Radu cu 100 de ha 

şi 182 de locuitori cu 215 ha.  Potrivit Statisticii moşneni întocmită de P. Poni în anul 1912, în 

sat erau 164 de moşneni. 

Economia: În anul 1912, în sat se găseau banca populară „Cloşanul”, 9 mori pe apă, două 

conace de moşie. 

Evoluţia demografică: În anul 1831, în sat erau 188 de familii, 28 de feciori de muncă;  în 

anul 1861 – 234 de familii, 278 de case (cu Motru Sec); în anul 1898 – 143 de case; în anul 

1912 – 660 de locuitori (339 M, 321 F), 160 de clădiri locuite, 19 clădiri nelocuite, 164 de 

gospodării; în anul 1941, în sat erau 793 de locuitori (384 M, 409 F), 193 de clădiri, 172 de 

gospodării. 

Participare la evenimente istorice: În anul 1848, o trupă de revoluţionari unguri, a trecut prin 

comuna Cloşani.  
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Instituţii: În anul 1912, în sat se găseau birou de percepţie fiscală, post de jandarmi, şcoală 

(înfiinţată în anul 1910), biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului” (construită în anul 

1790, reparată în anii 1840, 1876). 

Monumente: Peşteră 

Cloşanii de Jos Et. < top. Cloşani+determ. 

Atestare documentară: Este menţionat în Schwantz (1722)  

Cloşanii de Sus Et. < top. Cloşani+determ. 

Atestare documentară: Este menţionat în Schwantz (1722) 

Motru-Sec Et. < top. Motru+determ., Motrul-Sec, Motrişor 

Organizare administrativ-teritorială: Înregistrat în plasa Cloşani (1861). A făcut parte din 

comunele Cloşani (1864-1930, 1932-1950), Padeş (1930-1932, 1968-prezent), Călugăreni 

(1950-1968). În anul 1861 era cătun al satului Cloşani. 

Atestare documentară: Este menţionat în Szathmary (1864). 

Evoluţia proprietăţii: Potrivit Statisticii răzeşilor întocmită de P. Poni în anul 1912, în sat 

erau 144 de răzeşi. 

Economie: În anul 1912, în sat se găseau 4 mori pe apă. 

Evoluţia demografică: În anul 1861 – 234 de familii, 278 de case (Motru Sec şi Cloşanii); în 

anul 1898, în sat erau 102 case; în anul 1912 – 602 locuitori (293 M, 309 F), 144 de clădiri 

locuite, 17 clădiri nelocuite, 144 de gospodării; în anul 1941 – 726 de locuitori (344 M, 382 F), 

186 de clădiri, 170 de gospodării 

Instituţii: În anul 1912, în sat se găseau primărie, post telefonic, biserică. 

Orzeşti, Padeşul de Sus 

Organizare administrativ-teritorială: Comună înfiinţată prin legea administrativă din 31 

martie 1864, desfiinţată în anul 1930. A făcut parte din plasa Cloşani (1864-1865, 1873-1887, 

1926-1930), plaiul Cloşani (1865-1873, 1887-1926). A fost alcătuită din satele Orzeşti, 

Călugăreni, Văeni (1864-1930). 

Economia: În anul 1898, locuitorii deţineau 34 de pluguri, 64 de boi, 16 căruţe cu cai, 690 

de familii de albine; efectivul de animale număra 740 de bovine, 250 de cabaline, 3.500 de 

ovine, 690 de porcine; în anul 1912 – o bancă populară, 4 mori pe ară; 

Evoluţia demografică: În anul 1898, în comună erau 1.570 de locuitori; în anul 1912 – 1.621 

de locuitori (775 M, 846 F), 378 de clădiri locuite, 39 de clădiri nelocuite, 387 de gospodării; 

Instituţii: În anul 1898, în comună se găseau o şcoală (frecventată de 30 de elevi, condusa 

de un învăţător), 4 biserici (deservite de 3 preoţi, 4 cântăreţi), cârciumă; în anul 1912 – primărie, 

post de jandarmi, post telefonic, şcoală, 3 biserici. 
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Orzeşti Et. < n.grup orzeşti(i), Padeşu de Sus Et. < top.Padeşu+determ. 

Organizare administrativ-teritorială: Înregistrat în plaiul Cloşani (1840, 1845, 1861), plasa 

Cloşani (1831, 1855). A făcut parte din comunele Orzeşti (1864-1930), Padeşu (1930-1943, 

1968-prezent), Cloşani (1943-1950), Călugăreni (1950-1968) 

Atestare documentară: Sub numele de Padeşu de Sus este menţionat într-un hrisov emis la 

5 noiembrie 1465 prin care Radu cel Frumos întăreşte lui Vrabeţ şi fraţilor săi satul Padeşul de 

Susu. Mai este menţionat în Catagrafia din anul 1831, hărţile ruse (1835, 1853), Szathmary 

(1864). 

Evoluţia proprietăţii: La 2 mai 1613 Radu Mihnea confirmă marelui paharnic Lupu 

Mehedinţeanu stăpânirea asupra moşiei Padeşu de Sus „din câmp şi din pădure şi din apă cu 

vad de moară şi cu vie şi cu munte de peste tot hotarul”, cumpărată de la Ştefan cu 4.500 de 

aspri. În anul 1831 moşia era stăpânită de-a valma pe patru moşi. În anul 1845 moşia era 

megieşească. În anul 1861, în sat erau 99 de moşneni proprietari (95 de birnici, 4 patentari). În 

anul 1906, 291 de locuitori deţineau 557 de ha. Potrivit Statisticii răzeşilor întocmită de P. Poni 

în anul 1912, în sat erau 80 de răzeşi. 

Evoluţia demografică: În anul 1831, în sat erau 135 de familii, 7 feciori de muncă; în anul 

1861 – 198 defamilii, 199 de case (cu Călugăreni, Titirleşti) în anul 1912 – 341 de locuitori (169 

M, 172 F), 78 de clădiri locuite, 6 clădiri nelocuite, 80 de gospodării; în anul 1941 – 368 de 

locuitori (179 M, 189 F), 91 de clădiri, 87 de gospodării. 

Instituţii: În anul 1898, în sat se găsea o biserică de lemn cu hramul „Sf. 

Gheorghe”(construită ante 1838). 

Padeş Et. < cf. bg, „şea, curmătură” , Padeşul, Padeşu 

Organizare administrativ-teritorială: Înregistrat în judeţul Mehedinţi, plasa Cloşani (1831, 

1855, 1861), plaiul Cloşani (1845). A făcut parte din comunele Padeş (1864-1865, 1926-1950), 

Negoieşti (1865-1926), Călugăreni (1950-1968), Padeş (1968-prezent). 

Atestare documentară: Este menţionat într-un hrisov emis la 12 noiembrie 1463, prin care 

voievodul Radu cel Frumos întăreşte lui Radoslav, Marinei şi Staiei ocine în Dădileşti. Printre 

martori se numărau şi Dadul şi Mihai din Padeş, în hrisovul din 8 mai 1549 dat de Mircea Vodă 

unde printre martori se numără „Stan şi Stoica şi popa din Padeş”. Mai este menţionat în 

documente din secolele XVI-XVII (1546-1551, 1650, 1652, 1654, 1655, 1658, 1666, 1680, 

1694), în Schwantz (1722), Bauer (1778), Specht (1790), hărţile ruse (1835, 1853), Szathmary 

(1864). 

Evoluţia proprietăţii: Prin hrisovul din 2 mai 1613 Radu Mihnea confirmă Marelui Paharnic 

Lupu Mehedinţeanu stăpânire peste mai multe moşii în Mehedinţi şi Gorj printre care „moşie în 
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Padeşu de Sus de la Ştefan partea lui de moşie vericât se va alege, din câmp şi din pădure şi 

din apă cu vad de moară şi cu vie şi cu munte de peste tot hotarul cu 4500 de aspri gata încă 

din zilele lui Mihail voievod”. În anul 1831 moşia era stăpânită de-a valma pe cinci moşi. În anul 

1845 moşia era megieşească. În anul 1861, în sat erau 67 de moşneni proprietari (61 de birnici, 

doi patentari, 4 boieri de neam).  

Economia: În anul 1613 – moară şi vie întărite de Radu Mihnea marelui paharnic Lupul 

Mehedinţeanul. În anul 1898, în sat se găseau două cârciumi; în anul 1912 – două mori pe apă; 

în anul 2010 – bâlci anual (prima duminică din iunie).  

Evoluţia demografică: În anul 1831, în sat erau 109 familii, 22 de feciori de muncă; în anul 

1861 – 107 familii, 103 case; în anul 1898, în sat erau 800 de locuitori, 175 de locuinţe; în anul 

1912 – 606 locuitori (278 M, 328 F), 137 de clădiri locuite, 40 de clădiri nelocuite, 138 de 

gospodării; în anul 1941 – 668 de locuitori (293 M, 375 F), 220 de clădiri, 179 de gospodării.  

Participare la evenimente istorice: Pe câmpia acestui sat Tudor Vladimirescu a dat citire 

Proclamaţiei de la Padeş, moment ce a marcat declanşarea Revoluţiei din anul 1821.  

Instituţii: În anul 1898, în sat se găsea o şcoală (frecventată de 20 de elevi, condusă de un 

învăţător), două biserici (prima cu hramul „Sf. Nicolae” construită în anul 1830, a doua cu 

hramul „Pogorârea Sf. Duh” arsă între anii 1821-1822; deservite de un preot, doi cântăreţi); în 

anul 1912 – două biserici; în anul 1970 – biserica cu hramul „Sf. Anastasie şi Chiril” (ctitorită în 

anul 1883). 

Monumente: Monumentul „Proclamaţiei de la Padeş” ridicat între anii 1921-1925 de 

arhitectul State Balosin. 

Casa Constantin Nacu datând din secolul al XIX-lea. 

Padeşu de Jos Et. < top. Padeşu+determ. 

Atestare documentară: Este menţionat într-un hrisov emis la 12 iulie 1598 prin care Mihai 

Viteazul întăreşte lui Giurcă stăpânirea peste o ocină în Hăeşti pentru care avusese „cărţi 

bătrâne de judecată de la Basarab voievod” dar arseseră în casa popii Mihnea din Padeşul de 

Jos. Mai este menţionat şi în alte documente emise în secolul al XVII-lea (1654, 1669, 1676). 

Văieni 

Organizare administrativ-teritorială: Comuna înfiinţată prin legea din 31 martie 1864, 

desfiinţată în anul 1865. Înregistrată în plaiul Cloşani (1864-1865). A fost formată din satele 

Brebina, Văieni (1864-1865) 

Văieni Et. < n.grup văieni(i), Văeni 
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Organizare administrativ-teritorială: Înregistrat în judeţul Mehedinţi, în plasa Cloşani (1831, 

1855, 1861), plaiul Cloşani (1840). A făcut parte din comunele Văieni (1864-1865), Orzeşti 

(1865-1930), Padeş (1930-1950, 1968-prezent), Călugăreni (1950-1968). 

Atestare documentară: Este menţionat într-un document din anul 1654. Mai este menţionat 

în Bauer (1778). Evoluţia proprietăţii: În anul 1831 moşia era stăpânită de-a valma pe doi moşi. 

În anul 1855, în sat erau 56 de moşneni proprietari (52 de birnici, un patentar, 3 mazili). 

Evoluţia demografică: În anul 1831, în sat erau 66 de familii, 9 feciori de muncă; în anul 

1861 – 117 familii, 112 case; în anul 1898 – 90 de case; în anul 1912 – 284 de locuitori (117 M, 

167 F), 70 de clădiri locuite, 9 clădiri nelocuite, 71 de gospodării; în anul 1941 – 275 de locuitori 

(127 M, 148 F), 90 de clădiri, 79 de gospodării. 

Instituţii: În anul 1898, în sat se găsea biserica de lemn cu hramul „Naşterea Domnului” 

(construită ante 1778; reparată în anul 1878); în anul 1965 – şcoală (înfiinţată în anul 1960). 

Scurt istoric al Monumentului de la Padeș 
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Monument Revoluţia de la 1821 - Padeş 

 

Proclamația de la Padeș a fost unul din documentele programatice care a consemnat 

țelurile Revoluției de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, eveniment ce a marcat sfârșitul 

dominației fanariote și începutul  procesului de renaștere națională. Proclamația cuprindea un 

îndemn către poporul românesc de a lua parte la lupta pentru eliberarea de sub influența 

fanariotă, precum și o serie de revendicări, printre care împărțirea pământurilor boierilor și 

mănăstirilor către țărănime, desființarea privilegiilor boierești, dreptate și 

slobozenie. Proclamația a fost citită în fața unei mulțimi adunate pe Câmpia Soarelui de la 

Padeș, în 23 ianuarie 1821, prin ea Tudor Vladimirescu lansând chemarea la luptă „către tot 

norodul omenesc”. Astfel, poporul era mobilizat la luptă împotriva răului din țară, pentru 

statornicia unui nou regim politic în țară.  

Având în vedere marele eveniment al mișcării revoluționare de la 1821, locuitorii satului 

Padeș au gândit și plănuit ca pe locul unde s-au adunat pandurii la chemarea lui Tudor 

Vladimirescu și unde s-a citit Proclamația din 23 ianuarie 1821, în această câmpie de unde a 

pornit Revoluția și unde mai sunt vizibile și acum meterezele, să se înalțe un monument, ca 

semn de omagiu adus lui Tudor Vladimirescu și a pandurilor săi. 

În anul 1921, Comitetul școlar din Padeș, prin îndemnul învățătorului  N. I. Spineanu, în 

centrul ”meterezelor” lui Tudor Vladimirescu, a îngrădit un loc de 2 metri pătrați, unde s-a ridicat 

pentru început o troiță de stejar cu însemnarea ”Tudor Vladimirescu 1821 - 1921”. La această 

troiță, în data de de 9 iunie 1921 s-a sărbătorit cu mare fast împlinirea a 100 de ani de la 

mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu. Au participat foarte mulți locuitori ai 

Plaiului Cloșanilor cât și din comunele limitrofe. 
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Peste 6 ani de la ridicarea troiței, în anul 1927, sub conducerea aceluiași grup școlar, 

pădeșenii au început demersurile pentru construirea monumentului de piatră. A fost ales ca 

specialist pe probleme de arhitectură, arhitectul State Baloșin. Celebrul arhitect, State Baloșin, 

un fiu al satului, a întocmit planurile construcției, asumându-și răspunderea pentru construcția 

acestui monument. Monumentul urma să fie construit masiv din piatră în forma unui trunchi de 

piramidă. 

Lucrările de construcție ale monumentului au început după data de 25 iunie 1933, atunci 

când Comitetul școlar Padeș, a stabilit pe bază de proces verbal măsuri concrete de începere a 

construcției monumentului de la Padeș, antreprenor al construcției fiind desemnat Carol 

Umberto. 

Piesele care se văd acum fixate în corpul monumentului respectiv, chipul Domnului Tudor, 

sau momentul citirii Proclamației în adunarea de la Padeș, depunerea jurământului boierilor 

către Tudor, cât și placa textului Proclamației, au fost confecționate la atelierele Școlii de Arte și 

Meserii București. La înălțarea monumentului de la Padeș, o contribuție substanțială au adus-o 

cetățenii satului Padeș, care au transportat cu carele cuburile de piatră din locul numit ”Cornul 

Pietrii”, au adus nisipul și apa pentru construcția monumentului cât și lemne din pădure, pe care 

le-au fasonat și le-au înălțat ca schele până la înălțimea de 9 metri, pentru a se putea finisa 

cuburile de piatră în corpul monumentului. 

Lucrările de construcție ale monumentului s-au finalizat în vara anului 1934, moment în 

care a fost inaugurat monumentul care s-a înălțat și domină și acum, prin măreția sa, în Câmpia 

Padeșului. 

Monumentul este construit din blocuri de piatră de calcar suprapuse, ridicându-se în forma 

unui trunchi de piramidă, are laturile de 20 de metri și înălțimea de 9,50 metri. La partea 

superioară a trunchiului de piramidă, la circa 7 metri înălțime, se formează un paralelipiped în 

ale cărei fețe se află nișele pentru reliefuri ce sunt turnate în bronz, care au dimensiunile de 1 x 

0,80 m - reprezentând momentele cele mai semnificative din timpul Revoluției din 1821. În 

partea de răsărit se înfățișează portretul, în bust, al Domnului Tudor Vladimirescu. În partea 

dinspre apus, într-un tablou, se reliefează ”Adunarea pandurilor” de pe Câmpia Padeșului. În 

partea de miazăzi, o nișă prezintă scena în care  boierii țării depun jurământul de supunere 

Domnului Tudor, iar spre miazănoapte, pe o placă de bronz, este prezentat textul proclamației 

care a fost alcătuită și expusă de Tudor Vladimirescu  în lunca Padeșului la 23 ianuarie 1821. 

Monumentul din Lunca Padeșului are menirea de a perpetua peste veacuri amintirea 

Revoluției de la 1821 și de omagia enorma personalitate a Domnului Tudor Vladimirescu. 
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Din punct de vedere al tradițiilor vechi se păstrează obiceiurile legate de momentele cele 

mai importante din viața oamenilor (naștere, căsătorie, moarte) cât și obiceiurile legate de 

sărbătorile religioase, de principalele momente ale muncii la câmp de peste ani. 

Prin caracterul său oral, cântecul popular liric și epic continuă să reflecte problematica 

existenței omenești pe tot parcursul vieții. Din categoria jocurilor populare cel mai pronunțat 

caracter conservator îl reprezină horele și sîrbele tradiționale percepute cu caracterul lor arhaic 

de imnuri pentru cultul soarelui. Prin acestea are loc un caracter sincretic între muncă şi cântec. 

La începutul lunii iunie, în fiecare an, în satul Padeș, pe ”Câmpia soarelui”, numeroși 

localnici dar și turiști din alte zone ale țării, participă la serbarea omagială ”Imn în Câmpia 

Soarelui” prin care se venerează personalitatea marelui erou național, Tudor Vladimirescu și a 

pandurilor acestuia. 

Evenimentele sunt organizate de Primăria comunei Padeș cu sprijinul direct al Instituției 

Prefectului județului Gorj și al Consiliului Județean Gorj. În cadrul serbării au loc ceremoniale 

civile, militare și religioase. De asemenea ansamblul profesionist „Doina Gorjului”, alături de 

actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu prezintă momente evocatoare ale 

evenimentelor istorice ce au avut loc pe Câmpia soarelui din satul Padeș. 

În perioada de după "decembrie 89" construcţia de noi case a fost destul de lentă, 

folosindu-se materiale de construcţie noi cât şi modele arhitectonice noi care nu întotdeauna 

sunt în convergență cu specificul arhitectonic al zonei. 

Organizarea administrativ-teritorială aprobată prin Legea nr. 2 din anul 1968, republicată în 

1981, s-a menținut și după anul 1990 şi există toate premizele ca aceasta să fie pastrată şi în 

continuare. 

După anul 1990 evoluţia localităţilor ce compun comuna Padeș este continuă fără să se 

manifeste fenomene de regrupare sau dezmembrare a satelor. 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

Teritoriul administrativ al comunei Padeș este situat în nord-vestul judeţului Gorj şi are 

ca vecinătăţi: 

- la nord comuna Râu de Mori județul Hunedoara și comuna Zăvoi județul Caraș-

Severin; 

- la nord-vest comuna Teregova județul Caraș-Severin; 

- la vest comuna Cornereva județul Caraș-Severin și comuna Obârșia-Cloșani județul 

Mehedinți; 

- la sud orașul Baia de Aramă județul Mehedinți; 

- la est orașul Tismana. 
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Geomorfologia  

Formele de relief ale teritoriul judeţului Gorj sunt reprezentate prin 3 mari unităţi 

fizicogeografice care coboară în trepte de la nord la sud: Munţii Carpaţi reprezentaţi prin 

versanţii sudici ai Munţilor Godeanu, Vâlcan şi Parâng, ce aparţin Carpaţilor Meridionali, 

Subcarpaţii Getici, partea dintre Motru şi Olteţ cunoscuţi şi sub numele de Subcarpaţii Gorjului, 

precum şi dealurile colinare din jumătatea sudică a judeţului, aparţinătoare Piemontului Getic.  

Munţii Vâlcan situaţi în nord-vestul judeţului, între râurile Jiu şi Motru au înălţimi care 

variază între 1945 m, Vârful Orlea şi 400-500 m pe linia localităţilor Porceni-Curpen-Dobriţa-

Valea Mare-Boroşteni-Pocruia-Padeş. Culmile sunt uşor accesibile, cu plaiuri deschise 

presărate cu numeroase stâne. Aceşti munţi au un aspect asimetric, terminându-se brusc spre 

Depresiunea Petroşani şi în trepte spre Depresiunea Subcarpatică Gorjenă (Olteană). Sunt 

alcătuiţi predominant din şisturi cristaline în care apar intruziuni de granite. Plaiurile unduitoare 

ale Platformei Gornoviţa sunt locuite din preistorie, platforma fiind fragmentată de afluenţii 

Jiului, Tismana, Bistriţa, Sohodol şi Şuşiţa care îşi au obârşia în platforma înaltă. Masivul este 

în mare parte împădurit, exceptând bordura calcaroasă sudică cu formaţiuni endo şi 

exocarstice, unde Platforma Gornoviţa situată deasupra umerilor calcaroşi are mare extindere. 

Calcarele sunt de vârstă jurasică. 

În colţul nord-vestic al judeţului se desfăşoară versantul sudic al Munţilor Godeanu 

(Vârful Godeanu 2230 m), cu aspectul lor de platoşă cu abrupturi puternice şi prezenţa reliefului 

glaciar pe marile înălţimi. 

Subcarpaţii Gorjului sunt situaţi în partea centrală a judeţului ocupând circa 34% din 

suprafaţa sa; situaţi între Motru şi Olteţ sunt formaţi din două şiruri de dealuri paralele cu lanţul 

muntos din nord, dublate de două şiruri de depresiuni sau ulucuri depresionare. Primul uluc 

depresionar, cunoscut şi sub denumirea de Depresiunea Subcarpatică Olteană, se află chiar la 

poalele muntelui, fiind pus în evidenţă de abruptul şi roca dură a acestuia şi este format din 

Depresiunea Polovragi pe Olteţ, Depresiunea Cernădiei, Depresiunea Novaci pe Gilort, 

Depresiunea Bumbeşti pe Jiu, Depresiunea Stăneşti pe Şuşiţa Verde, Depresiunea Runcu pe 

Jaleş, Depresiunea Brădiceni pe Bistriţa, Depresiunea Celei pe Tismana şi Depresiunea Padeş 

pe Motru. 

Aceste depresiuni cu fundul plat şi cu un climat de adăpost sunt folosite pentru culturile 

agricole şi sunt intens populate. Aceste depresiuni s-au format prin eroziune diferenţială într-o 

arie sinclinală puternic fracturată ca un mic graben. Râurile la ieşirea din munte au întâlnit roci 

mai puţin dure şi astfel si-au putut largi valea şi au creat terase puţin înalte (Tufescu, 1966). Al 

doilea uluc depresionar, cunoscut în literatura geografică şi sub numele de 
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Alternanţa culoarelor depresionare, larg extinse, cu cele deluroase, bine individualizate, 

coborârea generală a înălţimilor de la est la vest, ca şi de la nord la sud, şi dependenţă de 

acelaşi nivel de bază local dat de valea Jiului sunt caracteristicile morfologice principale 

reflectate evident în peisajul regiunii (Geografia României, vol. IV). 

Relieful comunei este în cea mai mare parte muntos, dar trebuie remarcat fatpul că 

partea de sud a comunei în care s-au dezvoltat satele ce aparţin comunei (cu excepţia satului 

Cerna Sat) o reprezintă dealurile a căror înălţime variază între 300 — 600 m. 

În zona de munte se întâlnesc atât atât munţii Vîlcanului (cu zona lor periferică) cu 

altitudinea lor maximă la vârful Oslea cât şimunţii Mehedinţului (cu vârful Piatra Cloşanilor înalt 

de 1420 m); munţii Cernei şi Godeanului. 

Contactul dintre zona de munte şi zona subcarpatică se face printr-o denivelare de 

câteva sute de metrii, având o explicaţie tectonică. 

Depresiunile Padeşului în care sunt situate aproape toate aşezările omeneşti face 

legătura cu depresiunea Tismana printr-o şea a cărei înălţime depăşeşte cu puţin 300 m. 

În nord – Munţii Godeanu, masivi (depăşesc frecvent 2.000 m), alcătuiţi aproape în 

totalitate din roci metamorfice. Caracteristice acestor munţi sunt suprafeţele netede (care se 

substituie vârfurilor ascuţite) şi circurile glaciare, existente de o parte şi de alta a culmii 

principale sau grupate la obârşiile văilor. În cadrul acestora se detaşează Vf. Godeanu (2.229 

m) şi Vf. Olanelor (1.990 m). Spre sud, Munţii Godeanu se continuă cu Munţii Cernei şi Munţii 

Mehedinţi. În cadrul celor din urmă se detaşează Piatra Cloşanilor (1.421 m) între Valea 

Motrului Mare (cu apă) şi Valea Motrului Sec. Un tip de relief specific este relieful carstic 

dezvoltat pe calcare, reprezentat prin chei, doline, lapiezuri, ponoare, sohodoale, peşteri, 

avene. În sud, unde sunt amplasate vetrele de sat, relieful este de tip subcarpatic, cu dealuri 

înalte: Dridu (405 m), Rugetu (656 m),  Măgura (496 m). 

Caracteristicile geotehnice  

Solul 

Solul component principal al mediului înconjurător are un rol fundamental, întrucât 

contribuie la asigurarea alimentelor și a altor materii şi servicii, condiționând astfel dezvoltarea 

societăţii. 

Geneza şi evoluţia solurilor a avut loc în timp și spaţiu, ca urmare a interacţiunii unui 

complex de factori naturali (factori pedogenetici), ce au fost analizaţi anterior (relief, rocă, 

hidrologie, climă, vegetaţie). 

Formarea solurilor apare deci ca rezultat al interacţiunii complexe ce se petrece între 

partea superioară a litosferei cu biosfera, atmosfera şi hidrosfera. 
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În decursul timpului, sub acțiunea agenţilor atmosferei, hidrosferei şi mai apoi ai 

biosferei, partea superioară a scoarţei terestre — mineralele şi rocile primare — au fost supuse 

unor procese de dezagregare (mărunţire) și alterare (modificare chimică). 

Datorită dezagregării şi alterării, în partea superioară a scoarţei terestre se creează 

condiţii minime de apă, aer și substanţe minerale, care permit instalarea plantelor şi 

microorganismelor. 

Pe tipul solurilor brune sunt dezvoltate cu prioritate culturile de porumb, viţă de vie dar şi 

pomii fructiferi, respectiv peri, meri, pruni, gutui, dând rezultate deosebit de bune. Solurile brune 

podzolice sunt slab productive şi sunt bune pentru pădurile de foioase: fag, gorun, stejar şi 

carpen. 

În zona montană structura petrografică evidenţiază calcare jurasice care în decurs me 

milenii datorită factorilor climatici au dat naştere la o serie de fenomene carstice de o rară 

frumuseţe, cum sunt Peştera Cloşanilor (considerată printre cele mai frumoase din ţară), 

Cioaca cu Brebenei, Motru Sec. 

Depresiunea Padeş, situată la zona de contact dintre Subcarpaţii Getici şi Podişul 

Mehedinţi a fost sculptată în depozite meoţiene şi pouţiene ale Subcarpaţilor. 

Activitatea economică a omului, desfașurată din cele mai vechi timpuri și-a pus amprenta 

în evoluția solurilor. 

Clima 

Clima, în general, este temperat continentală cu o varietate de nuanţe ca urmare a 

poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente şi cu o 

puternică influenţă mediteraneeană. 

Ea se caracterizează prin următoarele particularităţi: 

- radiaţia solară se cifrează la cca. 1000 kcal/cmc/an; 

- temperatura medie anuală este de + 9° C (care dă în general confort termic) cu medii 

de +2,3°C în luna ianuarie şi de +20°C în luna iulie; 

- precipitaţiile au o distribuţie neuniformă cu maxime în perioadele mai-iunie şi noiembrie 

şi cu minime în luna februarie; 

- stratul de zăpadă are o durată de 70 - 75 zile/an, grosimea acestuia variind între 70 - 

90 cm; 

- numărul zilelor tropicale (cu temperatură peste 30°C) ajunge la numai 10 zile pe an, iar 

al zilelor de iarnă (temperaturi sub 0°C) este de 40 - 50 zile pe an. 
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Datorită influenţelor mediteraneene clima înregistrează şi anumite inversiuni de 

temperatură care ca în vetrele de sat temperatura să fie mai scăzută decât pe platformele 

învecinate. 

Rețeaua hidrografică 

Din punct de vedere hidrologic, teritoriul comunei Padeș este destul de complex, 

complexitate determinată de mai multe aspecte hidrologice care acţionează singular sau 

concomitent pe aceeaşi unitate de teren. Aceste aspecte sunt determinate de: apele 

curgătoare, apa freatică, apa pluvială, izvoarele de coastă. 

Apele de suprafaţă reprezentate de râul Motru (ce izvorăşte din masivul Oslea - Munţii 

Vîlcan) fac parte din bazinul hidrografic al râului Jiu la care se râul Cerna preluat prin galerii 

subterane în cadrul sistemului hidroenergetic Cerna - Motru - Tismana. 

Dintre afluenţii naturali ai râului Motru amintim pe partea stângă pâraiele Valea - Mare, 

Runcu, Ciuta, Călugăru, Giula, Ogaşul Mare şi Valea Moregilor, iar pe partea drepată pârâul 

Capra unit cu pârâul Dobrotă care formează pârâul Motru Sec ca şi pârâiele Valea Racilor, 

ogaşul Priboi şi Bulba care izvorăşte din Ponoarele Mehedinţului şi care sevarsă în râul Motru 

la Apa Neagră. 

Apa freatică se întâlneşte la adâncimi diferite, în funcţie de forma de relief, pornind de la 

adâncimi de 1-2 m în lunca joasă, până la adâncimi mai mari de 10 m pe versanţi şi coame de 

deal. 

Apa pluvială - influenţează în mod direct formarea şi evoluţia solurilor de pe teritoriul 

Padeș. Cea mai mare influenţă asupra formării şi evoluţiei solurilor o exercită apa pluvială în 

zona versanţilor. Astfel, apa provenită din precipitaţii contribuie, alături de izvoarele de coastă, 

ochiurile de piştire, rocă, la declanşarea sau reactivarea alunecărilor de teren şi a eroziunii de 

suprafaţă şi/sau adâncime. 

Pe platouri şi în zonele unde materialul parental este constituit din materiale fine, apa 

pluvială stagnează la suprafaţă, contribuind la manifestarea fenomenului de pseudogleizare - 

determinat de procesele de reducere și oxidare. 

Izvoarele de coastă - îşi fac apariţia în general la inflexiunea versanţilor cu zona de 

luncă, dar și pe versanţi, în amfiteatrele cu alunecări şi în văile de eroziune. Izvoarele de coastă 

activează şi întreţin fenomenele de alunecare şi eroziune. 

Apele de suprafaţă nu sunt poluate şi constituie principala sursă pentru alimentarea cu 

apă potabilă a populaţiei și animalelor. 

Debitele de apă înregistrate au valori diferite în funcţie de altitudine şi de regimul de 

precipitaţii, anual înregistrându-se viiturile de primăvară (februarie - mai) când, la apa din ploi 
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se adaugă şi apele rezultate din topirea zăpezilor, ca şi viiturile de toamnă cu frecvenţa mai 

mică şi cu debite mai mici decât cele de primăvară. 

Vara debitul de apă scade, iar în timpul secetelor acestea rămân fără debit. 

Cantitatea medie de precipitaţii este de 925 ml/m2 pe an. 

Flora și fauna  

Flora. Vegetația comunei Padeș este reprezentată de păduri de fag, pe versanţii 

Munţilor Godeanu şi dealurile peste 500 m; tufărişuri de specii mezoxerofile şi xerotermofile, 

pe suprafeţele calcaroase; păduri de stejar, gorun, frasin, tei, arţar, frasin; vegetaţie 

submediteraneeană (mojdreanul, scumpia, castanul dulce, nucul, alunul turcesc etc.).  

Mai sunt și alte specii de arbori şi arbuşti care dintotdeauna au fost într-o relaţie de 

armonie cu oamenii. Aici amintim cornul, socul, porumbarul, murul, mǎceşul. Dacǎ unii sunt de 

secole cǎutaţi pentru fructele lor comestibile (murul, cornul), alţii sunt folosiţi de oameni pentru 

calitǎţile lor medicinale (mǎceşul, porumbarul, socul). 

În pǎduri, în afara arborilor, existǎ o bogatǎ vegetaţie care debuteazǎ odată cu venirea 

primăverii. În martie, înfloresc bujoţeii, viorelele, toporaşii, brebeneii, gǎlbeneii şi multe alte flori 

viu colorate. În poienile din pǎduri, unde razele soarelui ajung cu lejeritate, se întâlnesc vetre 

de fragi. Prezenţe obişnuite în pǎduri sunt iedera și curpenul. La sfârşitul lunii mai şi la sfârşitul 

lunii august, în urma ploilor, pǎdurile sunt pline de oameni care vin sǎ culeagǎ ciupercile (mai 

ales hribul), care se gǎsesc din belşug. 

Vegetaţia spontanǎ a pajiştilor este alcǎtuitǎ dintr-o mulţime de specii de plante 

lemnoase sau firoase. Dintre numeroasele specii de ierburi amintim: drǎgaica sau sânziana, 

ciuboţica cucului, cimbrişorul, calomfirul, aişorul, cicoarea, sunǎtoarea, coada-şoricelului, 

sulfina, pǎpǎdia, pǎtlagina, firuţa, paştele-cailor. Atât pe pajiştile de pe dealuri, cât și pe luncǎ, 

întâlnim specii precum: laptele-câinelui, traista-ciobanului, macrişul, trifoiul. Pe lângǎ garduri, 

în locurile mai umede, cresc: urzica, pelinul, cucuta. Pe lângǎ drumuri şi pe locurile cultivate, 

mai ales în crivini, întâlnim: troscotul, pǎlǎmida, costreiul, mohorul, susaiul, volbura, pirul. 

Lanurile de grâu ca și anumite pajişti sunt pline, la sfârşitul lunii mai, de o mulţime de maci. Pe 

anumite pajişti întâlnim cǎpşuni sǎlbatici.  

Fauna În pǎduri cresc cǎprioare, mistreţi, vulpi, pisici sǎlbatice, iepuri, jderi. 

Sunt și alte animale mai mici care completeazǎ fauna: nevǎstuica, veveriţa, ariciul, 

dihorul, şobolanul de câmp. În areal trǎiesc și mai multe tipuri de reptile: şarpele galben, 

şopârla, guşterul, salamandra, şarpele de casǎ. În anumite locuri însorite, se poate zǎri 

nǎpârca. 
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Când vegetaţia explodeazǎ, la mijlocul lunii mai, pe câmpuri îşi fac prezenţa o mulţime 

de lǎcuste, fluturi multicolori, gǎrgǎriţe. De asemenea, fǎcând de multe ori rǎu pajiştilor, îşi 

încep pǎgubitoarea activitate cârtiţele (la întrecere cu gǎrgǎriţele galbene, toamna). 

Pǎsǎrile, care umplu de veselie crângurile, câmpurile și satele, sunt cele obişnuite zonei 

de dealuri: vrabia, gaiţa, cinteza, privighetoarea, pupǎza, coţofana, turtureaua, graurul, 

piţigoiul, mierla. Uneori, în zonǎ apar cârduri de raţe şi gâşte sǎlbatice. Prin preajma caselor, 

ziua, se poate asculta cântecul sec al guguştiucilor, iar noaptea, acela al ciuhurezilor. 

Lumea insectelor este foarte bogatǎ, pornind de la mulţimea speciilor de gândaci, pânǎ 

la albine, viespi, gǎrgǎuni, furnici etc. 

Resurse 

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt resurse proprii: 

terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere și vegetale. 

Vegetaţia, ca resursă a cadrului natural, este reprezentată în comuna Padeș prin zone 

împădurite și păjişti. 

Zona împădurită nordică se dezvoltă peste Munţii Vâlcan şi Parâng dar şi peste 

Subcarpaţii Gorjului. Această fâşie împădurită se întinde de la Padeş în vest până la Polovragi 

în est, cuprinzând u.a.t-urile Tismana, Peştişani, Runcu, Stăneşti, Schela, Bumbeşti-Jiu, 

Muşeteşti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi. Este caracterizată de existenţa celor mai 

mari suprafeţe de pădure în raport cu suprafaţa totală a U.A.T-urilor, dar şi cu cel mai mare 

număr de hectare de pădure ce revine unei persoane. Astfel U.A.T-urile Bumbeşti-Jiu şi Runcu 

se evidenţiază cu o suprafaţă împădurită de peste 70% din totalul suprafeţei, în tip ce restul 

U.A.T-urilor deţin o pondere a pădurilor raportată la suprafaţa totală între 50 şi 70%. Aşa cum 

s-a precizat anterior o altă caracteristică a acestei zone este valoarea cea mai ridicată a 

indicelui de ha pădure/locuitor. 

Astfel în comuna Padeş unui locuitor îi corespunde o suprafaţă de peste 5 hectare de 

pădure, în timp ce în restul U.A.T-urilor acestei zone îi revin valori între 3-4 ha/loc. în Schela, 

Runcu şi Peştişani, în timp ce valori cuprinse în intervalul 2-3 ha. păd/loc. întâlnim în U.A.T-

urile Stăneşti, Muşeteşti, Crasna şi Tismana. Pe lângă aceste două caracteristici mai trebuie 

să amintim faptul că în cadrul acestei zone se întâlneşte cea mai mare varietate de specii de 

copaci (gorun şi fag în etajul dealurile subcarpatice şi versanţii depresiunilor, fag şi răşinoase 

în etajul montan). 
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Riscuri naturale 

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

anume : 

- procese geomorfologice (eroziuni şi alunecări de teren) care nu afectează vetrele 

satelor respectiv populația; 

- inundabilitatea nu a înregistrat intensităţii excesive astfel că la toate momentele de 

pericol nu au fost inundaţii; 

-  gradul de intensitate seismică 7, zona seismică de calcul E, perioada de colţ Tc=0.7s, 

raportul dintre acceleraţia maximă a mişcării seismice a terenului, corespunde zonei seismice 

de calcul şi acceleraţia gravitaţiei, reprezentat prin coeficientul ag=0,12g.  

Alunecările de teren au o mare frecvenţă pe versanţii dealurilor şi depresiunilor 

intracolinare (alcătuite preponderent din roci vulnerabile), unde se manifestă sub forma 

deplasărilor superficiale – profunde, cu efecte distructive asupra aşezărilor umane, căilor de 

comunicaţie, suprafeţelor agricole şi silvice. 

În funcţie de diversitatea şi evoluţia activităţii de modelare a reliefului, s-au delimitat mai 

multe suprafeţe afectate de alunecări de teren, în care valorile coeficientului Kb, au fost 

încadrate astfel: 

- intervalul Kb = 0,05 – 0,20, cu probabilităţi reduse şi medii de producere a alunecărilor 

de teren, a fost acordat celor două zone depresionare, Padeş – Peştişani – Stăneşti – 

Bumbeşti şi Tg. Jiu – Cărbuneşti, precum şi culoarelor ce cuprind terasele şi luncile de pe văile 

Motrului, Jiului, Gilortului, Amaradiei şi afluenţilor acestora; 

- intervalul Kb = 0,20 – 0,40, cu probabilitate medie – mare de producere a alunecărilor 

de teren, revine versanţilor din Piemontul Getic, fragmentaţi de bazinele hidrografice sus-

amintite; 

- intervalul Kb = 0,45 – 0,55, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren, 

este dat întregii zone Subcarpatice oltene; 

- intervalul Kb > 0,75, cu probabilitate mare şi foarte mare de producere a alunecărilor 

de teren, revine reliefului montan al culmilor sudice ale masivelor Parâng, Vâlcan şi Godeanu. 

Din harta factorului structural, Kc, rezultă că partea nordică a judeţului se 

caracterizează printr-o probabilitate medie (Kc = 0,30) de producere a alunecărilor de teren, 

determinată de suprapunerea, în cea mai mare parte, pe domeniul autohtonului danubian şi pe 

suprafeţe restrânse, izolate, ce aparţin Pânzei Getice, mai puţin tectonizate. 

S-a stabilit o probabilitate medie – mare (Kc = 0,50) atât pentru o suprafaţă îngustă, 

situată în sudul judeţului, ce se suprapune pe flancul extern al Depresiunii Getice cât şi pentru 
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două suprafeţe mici ce aparţin Pânzei de Severin situate în vest, cu un grad de tectonizare mai 

avansat. 

Probabilitate mare, (Kc = 0,80), de producere a alunecărilor de teren a fost atribuită 

pentru cea mai mare suprafaţă a judeţului situată în zona subcarpatică şi care se suprapune 

pe flancul intern al Depresiunii Getice, ce se caracterizează printr-o structură mai complexă 

determinată de cutarea şi falierea accentuată a stratelor. 

Este de remarcat faptul ca efectele acestor manifestări naturale distructive au efecte 

reduse în zona intravilanelor, care a fost ferită de efectele dezastruoase ce s-ar fi putut 

produce. 

2.3 RELAŢII ÎN TERITORIU 

2.3.1 Încadrarea în teritoriul judeţului 

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează la nord cu comuna Râu de Mori 

județul Hunedoara și comuna Zăvoi județul Caraș-Severin, la nord-vest comuna Teregova 

județul Caraș-Severin, la vest comuna Cornereva județul Caraș-Severin și comuna Obârșia-

Cloșani județul Mehedinți, la sud orașul Baia de Aramă județul Mehedinți și la est orașul 

Tismana.  

 Comuna Padeș are o bună accesibilitate, se află la o distanță de 61 km față de 

municipul Tg-Jiu, orașul Motru - 33 km și oraşul Baia de Aramă din judeţul Mehedinţi – 14 km, 

orașe ce constituie puncte de atracţie pentru locuitorii comunei. 

 În ansamblu, comuna este dezvoltată tentacular pe văi, cu sate care au o structură 

adunată şi textură simplă, liniară. Satele sunt distribuite pe ambele maluri ale râului Motru și 

de-a lungul drumului județean 671. 

 Dezvoltarea satelor de-a lungul văilor au creat condiții propice dezvoltării locuirii 

populaţiei.  

 Teritoriul administrativ al comunei Padeș cuprinde 8 sate: satul Călugăreni - reşedinţă 

de comună şi satele componente: Apa Neagră, Cerna-Sat, Cloșani, Motru-Sec, Orzești, Padeș 

și Văieni. 

Conform datelor primite de la OCPI Gorj, suprafaţa teritoriului administrativ al comunei 

este de 38374,71 ha, defalcată pe categorii după cum urmează: 
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Categorii de folosinţă ale teritoriului administrativ 

Arabil, 458 

Livezi, 46 

Păduri, 26368 

Vii, 55 

Păşuni, 6148 

Ape, 303 

Neproductiv, 1001 Drumuri, 
CF, 230 

Constructii,  
     104 

 
Suprafaţa totală a terenului agricol este de 10194 ha. 

2.3.2 Date și relaţii extrase din P.A.T.N., P.A.T.J., P.A.T.Z. şi P.A.T.I. referitoare 

la zona în care se situează comuna Padeș 

Căi de comunicaţie și transportul în comun 

Rețeaua de căi de comunicaţie rutieră ce trece prin comună este următoarea: 

- DN 67 D  – drum ce leagă comuna Padeș cu orașul Tismana și cu orașul Baia de Aramă 

din județul Mehedinți, traversează satul Apa Neagră; 

- DN 66 A - drum ce leagă comuna Padeș cu comuna Obîrșia Cloșani din județul Mehedinți 

și orașul Tsmana; 

- DJ 671 – drum ce pleacă din DN 67 D din satul Apa Neagră pe care sunt situate satele 

Padeș, Văieni, Călugăreni, Motru-Sec și Cloșani; 

- DC 117 – drum ce pleacă din DJ 671 pe care este situat satul Văieni; 

- DC 39 – drum ce pleacă din DJ 671 și face legătura cu satul Brebina din orașul Baia de 

Aramă; 

- DC 119 – drum ce pleacă DJ 671 din satul Călugăreni, pe el este situat satul Orzești; 

- DC 118 – drum ce pleacă DJ 671, pe el este situat satul Motru-Sec. 

Calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier pe aceste drumuri este bună pe drumul 

național, satisfacatoare pentru drumul județean, bună pentru drumurile comunale şi proastă 

pentru drumurile vicinale. 

 

 

 



S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. 

 

 

 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                                      COD FISCAL 12197446 
CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC 12B, SC. 1, AP.17, TEL. 0721.400448,              email: rawleysgold@yahoo.ro 

28 

 

2.3.3 Încadrarea în teritoriul administrativ al comunei  

Rețeaua de localităţi 

Conform Legii numărul 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului, comuna 

Padeș are opt localităţi componente: 

- Călugăreni – reședinţă de comună; 

- Apa Neagră; 

- Cerna-Sat; 

- Cloșani; 

- Motru-Sec; 

- Orzești; 

- Padeș; 

- Văieni. 

Legătura dintre sate este asigurată de drumul national DN 67 D pe care este situat satul 

Apa Neagră, drumul national DN 66 A pe care este situat satul Cerna-Sat și drumul județean 

DJ 671 pe care sunt situate satele Padeș, Văieni, Călugăreni, Motru-Sec și Cloșani la care se 

adaugă DC 117, DC 39, DC 119 și DC 118. Organizarea circulaţiei și a transportului în teritoriul 

administrativ cuprinde traseele de drumuri judeţeane şi comunale - ce asigură legătura între 

localităţile comunei și a acestora cu localităţile judeţului. 

Localitatea Padeș este situată în nord-vestul judetului Gorj, la 61 Km de municipiul 

reședință de județ Târgu-Jiu, având legatura cu DN 67 prin DN 67 D. 

 Rețeaua de localităţi a comunei Padeș cuprinde un număr de opt sate situaţie care 

înscrie comuna peste media pe judeţ de 7,3 sate/100 km2. 

 Organizarea teritorială și administrativă aprobată în anul 1968 s-a menținut și după anul 

1990 și se preconizează ca va fi menținută și în continuare. 

 După numărul de locuitori, comuna intră în categoria comunelor mari având patru sate 

cu populaţie sub 500 de locuitori (Apa Neagră – 430, Cerna-Sat – 76, Orzești – 387 și Văieni – 

404), trei sate cu populaţie între 500 și 1000 de locuitori (Călugăreni – 696, Motru-Sec – 978 

și Padeș – 804) și un sat cu populație peste 1000 de locuitori (Cloșani – 1025). 

 Ca tipologie morfologică, o trasatură caracteristică a localităților comunei este 

amplasarea acestora în zona în care microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele naturale 

mai variate. 

 Aceste condiții au dus la forme specifice de așezare, satele în dezvoltarea lor au fost 

puternic influenţate de condiţiile de relief, astfel că de la structura adunată în textură simplă - 
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ca Apa Neagră în zona sudică, sate dezvoltate tentacular pe văi şi ajungem la Cerna Sat cu un 

specific cu totul deosebit în zona montană. 

 Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local satul Călugăreni are rol 

polarizator pentru satele aparținătoare asigurând serviciile de bază (comerţ, prestări servicii, 

sănătate, asistență socială, învăţământ, cultură, recreere), servicii de infrastructură, 

(transporturi, telecomunicaţii), servicii administrative (administraţie, financiare, prelucrarea 

informaţiilor).  

 Faţă de intravilanul existent trasarea intravilanului propus pentru satele comunei Padeș 

s-a realizat în spiritul unei dezvoltari durabile a comunei, răspunzând astfel solicitărilor 

administrației publice locale.  

 ZONE NATURALE PROTEJATE 

În teritoriul administrativ al comunei Padeș, judeţul Gorj semnalăm existența ariilor 

naturale protejate de interes comunitar (european) – situri Natura 2000 – conform Ordinului nr. 

1964 din 13 decembrie 2007 al MinistruluI Mediului şi Dezvoltării Durabile. Conform Anexei nr. 

1 la Ordinul 237 din 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării 

Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

Romania, siturile Natura 2000 de pe teritoriul administrativ al comunei Padeș sunt: 

- Situl Natura 2000 Domogled - Valea Cernei - COD ROSCI0069; 

- Situl Natura 2000 Retezat - COD ROSCI0217; 

- Situl Natura 2000 Munții Țarcu - COD ROSCI0126; 

- Situl Natura 2000 Râul Motru - COD ROSCI 0366; 

- Situl Natura 2000 Munții Retezat - COD ROSPA0084; 

- Situl Natura 2000 Domogled - Valea Cernei - COD ROSPA0035. 

Rezervații ale Biosferei – Parcuri Naționale: 

- Parcul Național Domogled - Valea Cernei; 

- Parcul Național Retezat. 

 Zone și monumente ale naturii puse sub regim de protecție specială – Arii 

Naturale protejate de interes național: 

- Pădurea Gorganu; 

- Peștera Martel; 

- Peștera Lazului; 

- Piatra Cloșanilor; 

- Ciucevele Cernei; 
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- Cheile Corcoaiei. 

  DOMOGLED-VALEA CERNEI - PADEŞ 71% (COD ROSCI0069) 

Situl Natura 2000 Domogled-Valea Cernei, cod ROSCI0069 Domogled –Valea 

Cernei, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca 

parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și 

completările ulterioare. Are o suprafață de 62171 ha și a fost înființat pentru protejarea unui 

număr impresionant de habitate de interes comunitar, specii de plante, mamifere, amfibieni și 

reptile, nevertebrate, pești. Scopul instituirii acestuia a fost: asigurarea biodiversității prin 

conservarea habitatelor naturale, a faunei și florei sălbatice; menținerea sau restabilirea, într-o 

stare de conservare favorabilă, a habitatelor naturale, a speciilor din faună şi floră sălbatică de 

interes comunitar; menținerea şi, dacă este necesar, dezvoltarea elementelor de peisaj, care 

sunt de importanță majoră pentru fauna şi flora sălbatică. 

DOMOGLED-VALEA CERNEI – suprafața sitului - 66617 ha COD ROSPA0035 

Aria de protecție specială avifaunistică, cod ROSPA0035 Domogled – Valea 

Cernei, a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, cu modificările și completările ulterioare. Are o suprafață de 66617 ha și a fost 

declarat pentru protecția speciilor de păsări de interes comunitar din zonă și a avut drept scop: 

protecția, gestionarea și reglementarea speciilor de 8 păsări care trăiesc în mod natural în stare 

de sălbăticie din zonă; aplicarea măsurilor necesare pentru conservarea, menținerea sau 

refacerea unei diversități și a unei suprafețe suficiente de habitat pentru toate speciile de păsări 

vizate; aplicarea măsurilor necesare pentru menținerea sau adaptarea tuturor speciilor de 

păsări vizate, la un nivel care corespunde în mod special exigenţelor ecologice, științifice și 

culturale, ținându-se seama de exigențele economice și recreaționale. 

RETEZAT - COD ROSCI0217 - PADEŞ <1% suprafața 43.561 

Caracteristici ale sitului: Complex de mlaștini active, alpine si subalpine, de margini de 

izvoare si lacuri alpine. 

Calitate și importanță: Vegetația turbicolă higrofilă a mlaștinilor este caracteristică 

pentru Carpații Meridionali. 

Vulnerabilitate: Complexul de mlaștini este bine conservat deoarece se află în zona 

centrală a Parcului Național Retezat, unde pășunatul nu se practică, iar pentru turiști este o 

zona excentrică. 
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Desemnarea sitului: Situl se suprapune peste Parcul Național Retezat, înfiinat prin 

Jurnalul Consiliului de Miniștrii nr. 593/22.03.1935, la acea vreme având o suprafață de 10.000 

ha. Legea 5/2000 extinde Parcul Naional pe 38.047 ha. A fost desemnat Rezervație a Biosferei 

în 1979 pe 20.000 ha, cât era suprafața P.N.R. în amenajamentele silvice la acea dată. 

Tip de proprietate: Conform Planului de Management al Parcului Național Retezat, 

aprobat prin Ord. Minstrului Apelor și Protecției Mediului nr. 372/2003: 48% din suprafaa 

parcului este în proprietatea Statului Român (suprafața deinută este în fond forestier), 

comunele/satele dețin 49% din suprafața parcului (suprafața deținută este în gol alpin - pășuni 

alpine, stâncării, jnepenișuri, luciu de apă),iar composesoratele dein 5% din suprafața parcului 

(3% în fond forestier și 2% în gol alpin). 

Planuri de management ale sitului: Există Plan de management și Regulament avizat 

de Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române, cu nr. 502/14.03.2003 și aprobat prin 

Ord. Ministrului Apelor și Protecției Mediului nr. 372/19.06.2003. 

MUNŢII RETEZAT - COD ROSPA0084 – suprafațța sitului 38.140 ha 

Caracteristici ale sitului: Prin întinderea sa P.N.R. se suprapune structurilor geologice 

care alctuiesc grupa munților Retezat-Godeanu. Caracteristica principală a Munților Retezat 

este dat de prezența a două mari blocuri de roci eruptive care se desfășoară pe direcțiile de 

curgere ale Lăpușnicului Mare și Râului Bărbat: spre nord masivul granodioritic de tip Retezat și 

masivul granodioritic de Buta, care apare în sudul culoarului de vale Lăpușnic-Bărbat și cade 

sub depozitele jurasice ale Retezatului Mic. P.N.R. dispune de o mare diversitate a formelor, 

ceea ce oferă peisajului o spectaculozitate aparte. Aici se pstrează cele mai reprezentative 

forme de relief generat de modificările climatice, relictele glaciațiunii cuaternare din Carpați: 

circurile glaciare, vile glaciare, custurile, rocile striate și morenele. Flora: aproape 1190 specii 

de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în România, peste 90 de taxoni endemici, 

130 de plante rare sau vulnerabile din Lista roșie a plantelor superioare din România; sub 

aspect florogenetic, Munții Retezat reprezintă centrul genetic pentru genurile Poa și Hieracium. 

Fauna: specii endemice de nevertebrate: 9 specii de fluturi, 6 specii de plecoptere și 4 de 

trichoptere; multe specii de vertebrate a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale 

de conservare; 185 specii de păsări, 55 specii de mamifere. 

Calitate și importanță: – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii 

Europene – 9 specii: cocoș de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), acvila de 

munte (Aquila chrisaetos), șoim călător (Falco peregrinus), minuniță (Aegolius funereus), 

ciuvică(Glaucidium passerinum), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare de munte (Picoides 

tridactylus), muscar mic (Ficedula parva). 
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Zonele cele mai importante din parcul național din punct de vedere al păsărilor sunt 

pădurile puțin deranjate de molid, amestec fag-molid-brad și cele de fag. Acestea adăpostesc 

efective cuibăritoare importante pe plan național din 6 specii din anexa I, toate reprezentate cu 

populații stabile. Alte trei specii (două răpitoare de zi și una de noapte) au efective importante în 

parcul național, ele preferând stâncile abrupte pentru cuibrit. Este al doilea sit ca importană 

pentru acvila de munte din țară. 

Tip de proprietate: Conform Planului de Management al Parcului Național Retezat, 

aprobat prin Ord. Minstrului Apelor și Protecției Mediului nr. 372/2003: 48% din suprafața 

parcului este în proprietatea Statului Român (suprafața deținută este în fond forestier), 

comunele/satele dețin 49% din suprafața parcului (suprafața deținută este în gol alpin - pășuni 

alpine, stâncării, jnepenișuri, luciu de apă),iar composesoratele dețin 5% din suprafața parcului 

(3% în fond forestier și 2% în gol alpin). 

MUNŢII ŢARCU - COD ROSCI0126 - Suprafața sitului (ha) 58.657 

Caracteristici ale sitului: Domeniul, practic nealterat și - cu excepția localității Poiana 

Mărului și a câtorva cabane turistice montane - nepopulat, în suprafață de 58.888 ha, cuprins 

între 22025’ și 23037’ longitudine estică și între 45012’ și 45028’ latitudine nordică, se situează 

în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaților Meridionali, între 400 și 2.190 m 

alt., pe versantul sudic din extremitatea vestică a sectorului occidental al Carpaților Meridionali. 

Structura geologică complicată, cu întinse suprafețe de eroziune, cu relieful crio-nival foarte 

extins, cu ampla rețea hidrografică constant alimentată de-a lungul anului, concentrează șase 

etaje fitoclimatice (alpin, subalpin, montan de molidete, montan de amestecuri, montan-

premontan de fag, gorunete). Fondul forestier (40.423 ha - 68%, din care peste 10.016 ha 

păduri virgine și cvasivirgine - 29%) concentrează un complex de ecosisteme preponderent 

naturale (81%), cu o diversitate remarcabilă și cu o abundență locală de 25-78 ori mai mare 

față de media la nivel național. Pajiștile dețin 18.465 ha – 31%; Stâncăriile și lacurile de 

acumulare 522 ha – 1%. 

Calitate și importanță: Areal prioritar pentru conservarea biodiversității carpatine cu o 

înaltă valoare a acesteia. Astfel, deși domeniul acoperă 0,25% din suprafața țării concentrează 

6 tipuri de ecosisteme naturale, respectiv de pădure, de pajiște, saxicol, acvatic, riparian și 

cavernicol. Zona de rezervații forestiere naturale potențiale, care ocupă doar 9.750 ha, 

respectiv 0,15% din suprafața pădurii, totuși, focalizează o considerabilă diversitate ecologică și 

biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: 4, respectiv 14%, din cele 28 

habitate naturale forestiere protejate de legislația română și comunitară, dispuse în 5, respectiv 

45% din cele 11 etaje fitoclimatice ale României; 26 (12%) din cele 212 tipuri de stațiune 
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forestieră identificate în țară 6 (12%) din cele 50 formații forestiere, cu 30 (10%) din cele 306 

tipuri de pădure, la care se adaugă alte 7 tipuri (522 ha) nemenționate în literatură. Teritoriul, 

tangent rutei panono-bulgare de migrație a păsărilor, urmată de zeci de specii este un focar de 

convergen pentru categorii reprezentative de specii endemice. O cincime, respectiv aproape 

2.000 ha din suprafaa pădurilor virgine relictare sunt constituite din arborete plurietajate cu 

„vârste medii” între 165 și 185 ani, astăzi extrem de rare în țară și în Europa, care polarizează 

cea mai mare biodiversitate terestră. Teritoriul, cu o personalitate geografică distinctă datorată 

structurii geologice complicate, cu o suită de unități peisagistice alpine, subalpine și nemorale 

nealterate de excepție cu o mare forță de seducie, cu o amplă rețea hidrografică, constant 

alimentat de-a lungul anului și cu arii întinse de păduri naturale, adăpostește populații durabile 

de specii animale și vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor 

speciale de conservare, a ariilor de protecție specială avifaunistică și o protecție strictă și 

oficializarea unui parc național. 

Vulnerabilitate: Însăși forța de atracție a teritoriului este una din cauzele degradării sale 

precipitate provocate de perpetuarea unui turism agresiv, primitiv și necontrolat, completat prin: 

- extinderea instalațiilor pasagere; - intervenii precedate de defrișarea de culoare în pădure și 

de decopertare a solului; - captarea, devierea, bararea și acumularea cursurilor de apă, acțiuni 

soldate cu apariția a trei lacuri de acumulare; - extinderea exploatărilor forestiere și implicit a 

culturilor forestiere antropogene; - intensificarea utilizării iraționale a pajiștilor; - poluarea solului 

și vegetației cu efecte devastatoare asupra biodiversității etc. 

Planuri de management ale sitului: Nu are plan de management. 

RÂUL MOTRU - COD ROSCI 0366 - Padeș >1% 

Situl Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru, a fost desemnat prin Ordinul Ministrului 

Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 

în România. 

Prezentare sumară a sitului Situl Râul Motru - se prezintă ca o fâşie îngustă, cu o lăţime 

maximă de aproximativ 700 m, ce se desfăşoară pe două sectoare distincte ale râului Motru: 

 - primul sector, porneşte din aval de Baia de Aramă, din dreptul localităţii Apa Neagră şi 

se întinde pe o lungime de 14,7 km, ajungând până în dreptul localităţii Cătunele; la nivelul 

acestui perimetru, fără îndoială, cel mai valoros areal este cel al Cheilor Glogovei, unde râul 

Motru străbate un parcurs puţin sunos, de aproximativ 2 km, străjuit de versanţi abrupţi, 

împăduriţi; 
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 - cel de-al doilea sector, în lungime de aproximativ 32 km, porneşte din aval de 

localitatea Văgiuleşti şi parcurge un traseu sinos, cu curgere lină, până aproape de confluenţa 

cu râul Jiu, malurile păstrând urme ale unor formaţiuni ripariene valoroase, de tipul pădurilor de 

luncă, a luncilor inundabile, braţelor moarte (zătoane). 

Planuri de management ale sitului: Plan de management ROSCI0366 Râul Motru 

REZERVAŢII ALE BIOSFEREI - PARCURI NAŢIONALE: 

- PARCUL NAȚIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI - 61.190 ha 

 Înfiinţat în anul 1990, având administraţie proprie începând cu anul 2003, Parcul 

Naţional Domogled-Valea Cernei este situat în sud-vestul României şi se întinde pe suprafaţa a 

3 judeţe, şi anume: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj. Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei 

se află situat în estul judeţului Caraş-Severin, ocupând suprafaţa de 23185 ha şi în vestul 

judeţului Mehedinţi ocupând suprafaţa de 8220 ha şi respectiv în vestul judeţului Gorj cu o 

suprafaţă de 29806 ha. 

Suprafaţa Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este de 61 211 ha şi este cuprinsă 

între latitudinile nordice de 44º 50' 10" şi respectiv 45º 16' 50" şi longitudinale estice de 22º 23' 

50" şi respectiv 22º 51' 35". 

Din punct de vedere geografic, Parcul se întinde peste bazinul râului Cerna, de la 

obârşie până la confluenţa cu râul Belareca, peste masivul Munţilor Godeanu şi al Munţilor 

Cernei pe versantul drept şi respectiv Munţilor Vâlcanului şi Munţilor Mehedinţi pe versantul 

stâng. 

Parcul național reprezintă o zonă montană (cu stâncării, abrupturi calcaroase, 

vârfuri, doline, lapiezuri, peșteri, avene , grohotișuri, chei, cascade, ponoare, pajiști și păduri); în 

arealul căruia sunt incluse rezervațiile naturale: Coronini - Bedina, Rezervația 

Domogled, Iardașița, Iauna - Craiova, Peștera Bârzoni, Cheile Corcoaiei, Ciucevele 

Cernei, Piatra Cloșanilor, Vârful lui Stan și Valea Țesna. 

Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate (Păduri de fag (Symphyto-Fagion), 

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-

Fagion, Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), 

Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion), Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, 

grohotișuri și ravene, Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri ilirice de stejar cu carpen 

(Erythronio-Carpiniori), Tufărișuri alpine și boreale, Tufărișuri subcontinentale peri-panonice, 

Pajiști calcifile alpine și subalpine, Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 

argiloase (Molinion caeruleae), Pajiști panonice de stâncrii (Stipo-Festucetalia pallentis), Pajiști 
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uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia), 

Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi, Comunități de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, Grohotișuri medio-

europene calcaroase ale etajelor colinar și montan, Grohotișuri silicioase din etajul montan 

până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani), Fânețe montane, Peșteri în 

care accesul publicului este interzis, Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion), 

Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase, Vegetație forestieră sub-

mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica și Vegetație herbacee de pe malurile 

râurilor montane) ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună specifică lanțului 

carpatic al Munților Retezat-Godeanu. 

- PARCUL NAȚIONAL RETEZAT - 38.117 ha. 

Parcul Naţional Retezat, inclus în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei de către 

Comitetul UNESCO "Omul şi Biosfera" (1979) este localizat în partea vestică a României, (cel 

mai vechi parc naţional din România, fiind astfel declarat prin lege în anul 1935). El este 

destinat conservării frumuseţilor acestor munţi şi a florei endemice de aici. Altitudinile variază 

între 794 m şi 2509 m. Inima rezervaţiei este circul glaciar al Bucurei, unde s-a înfiinţat, în 1955, 

o zona ştiinţifică (rezervaţie integrală), în care păşunatul, pescuitul, vânătoarea şi exploatarea 

forestieră sunt interzise. 

Cuprinde aproximativ 40 de vârfuri ce trec de 2.200 m, în medie depăşind altitudinea de 

2.350 m. Zona de protecţie ocupă centrul masivului. Prima zonă de protecţie integrală are 

caracter ştiinţific (11.466 ha), fiind interzisă orice exploatare (minieră, păşunat, vânat, pescuit, 

culegerea fructelor, turism, camping). A doua zonă este mai puţin riguroasă, păşunatul fiind 

permis 2 luni pe an, iar şeptelul este restrâns. In prima zonă accesul este permis doar cu 

autorizaţie, pe anumite itinerarii şi teritorii. 

În parc sunt 1.200 de specii vegetale. La poalele masivului se întind păduri de fag, 

carpen şi mesteacăn; în văi creşte arinul negru. Mojdreanul şi teiul pot fi găsite pe Valea Râului 

Mare. La peste 1.000 m găsim molid, scoruş, arţar, mesteacăn, apoi răşinoasele formează un 

etaj propriu-zis până la 1.800 - 1.900 m. 

Parcul Retezat este renumit prin diversitatea floristică, adăpostind aproape 1.190 specii 

de plante superioare din cele peste 3.450 cunoscute în România.  

Prezenţa în această zonă a mai bine de o treime din flora României este unul din 

motivele pentru care a fost declarat Parc Naţional. La toate acestea se adaugă un număr mare 

de specii inferioare.  
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În vegetaţia subalpină se mai remarcă, alături de juniperete şi jnepenişuri, smirdarul. În 

zonele calcaroase se remarcă arginţica, orhideele – papucul doamnei, sângele voinicului, crinul, 

vulturica (34 de specii). 

Fauna Parcului Naţional Retezat, datorită habitatelor sale foarte diverse, naturale sau 

puţin modificate de intervenţia umană, este una deosebit de bogată, atât în ceea ce priveşte 

numărul de specii, cât şi numărului mare de exemplare care alcătuiesc populaţiile acestor 

specii. 

Fauna este reprezentată de cerb, căprioară, capra neagră, marmota, mistreţul, ursul, 

jderul, pisica sălbatică, cocoşul de munte, ierunca, vulturul sur, acvila de munte. 

În arealele calcaroase se întâlneşte vipera. Păstrăvii populează lacurile şi râurile. În parc 

se fac cercetări asupra florei, vegetaţiei, faunei agropastorale şi cinegetice. 

Pajiştile din regiunea alpină constituie o zonă de o importanţă aparte, aici regăsindu-se 

majoritatea speciilor din flora alpină, printre acestea numărându-se şi diferite specii de 

Genţiana, Potentilla, Pulsatilla, floarea de colţ (Leontopodium alpinum) şi altele. Proiectul 

Managementul Conservării Biodiversităţii continuă să se deruleze pentru Parcul Naţional 

Retezat, având ca obiective: creşterea sau menţinerea, cel puţin la nivelul lor actual, a 

populaţiilor de animale şi plante din Parcul Naţional Retezat şi menţinerea habitatelor din zona 

de protecţie integrală în starea lor naturală sau cât mai aproape de aceasta, precum şi limitarea 

impactului uman asupra celorlalte zone din parc, la un nivel suportabil; menţinerea şi 

conservarea caracteristicilor geologice şi a frumuseţii peisajului Munţilor Retezat; 

reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor de utilizare a resurselor din parc; 

încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi economice în afara Parcului 

Naţional Retezat, care, prin utilizarea durabilă a resurselor, să le aducă beneficii şi să contribuie 

la reducerea presiunii asupra resurselor din parc, promovând împreună cu comunităţile locale 

valorile culturale şi tradiţionale pentru creşterea valorii zonei şi a Parcului Naţional; promovarea 

unui turism care să aducă venituri fără să afecteze negativ parcul; conştientizarea şi educarea 

publicului şi a factorilor interesaţi pentru înţelegerea importanţei conservării naturii şi pentru 

obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor parcului şi asigurarea unui sistem integrat 

de gospodărire a Parcului Naţional Retezat pentru realizarea obiectivelor pentru care a fost 

constituit, printr-un management eficient şi adaptabil. 

 

 

 

http://www.retezat.ro/fauna/
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ZONE ŞI MONUMENTE ALE NATURII PUSE SUB REGIM DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

- ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL 

 

 

Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate 

formată din arii speciale de conservare (SAC) constituite conform Directivei Habitate şi arii de 

protecţie specială avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări. 

Denumirea 
ariei 

naturale 
protejate 

Cod 
arie 

Supr
afaţa 
 (ha) 

Lege 

HCJ Obiectul 
de 

protecţie 
 (scurtă 

descriere) 

Tip arie 
naturală 
protejată 

Catego
ria 

IUCN 
Localiatea 

Nr. Ziua Luna Anul 

Ciucevele 
Cernei 

2.423 1166 
Lege 

5/2000. 
82 25 10 1994 

Pentru 
relieful 

calcaros 
ruiniform, 
izbucuri, 
vegetaţie 

de 
stâncărie, 
păduri de 
elemente 

sudice 

Rezervaţi
e mixtă 

IV 
Comuna 
Padeş 

Pădurea 
Gorganu 

2.439 21.3 
Lege 

5/2000. 
82 25 10 1994 

Specii de 
alun 

turcesc şi 
floră 

însoţitoare 

Rezervaţi
e 

naturală 
IV 

Comuna 
Padeş 

Peştera 
Martel 

2.425
. 

2 
Lege 

5/2000. 
82 25 10 1994   

Monume
nt al 

naturii 
III Padeş 

Peştera 
Lazului 

2.434
. 

2 
Lege 

5/2000. 
82 25 10 1994   

Monume
nt al 

naturii 
III Padeş 

Piatra 
Cloşanilor 

2.422
. 

1730 
Lege 

5/2000. 
82 25 10 1994 

rezervaţie 
complexă 
cu relief 
calcaros, 
rezervaţie 

de 
stâncărie 

cu 
elemente 
specific 

mediteran
eene, 

important 
centru 
floristic 

Rezervaţi
e mixtă 

I Padeş 

Cheile 
Corcoaiei 

2.426
. 

34.01 
Lege 

5/2000. 
82 25 10 1994 

Flora şi 
fauna cu 
elemente 
balcanice, 
aspectul 

peisagistic 
deosebit 

dat de chei 

Rezervaţi
e 

naturală 
mixtă 

IV 
Padeş, sat 
Cerna Sat 
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Scopul Rețelei Ecologice Europene Natura 2000 este să oprească declinul biodiversităţii 

prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase și periclitate specii şi habitate de interes 

european. 

Existenţa unui astfel de sit Natura 2000 pe teritoriul unei localităţi este un motiv de 

mândrie locală în primul rând, care poate aduce şi beneficii economice prin dezvoltarea 

turismului ecologic în zonă. Agroturismul bazat pe tradiţie şi produse ecologice, poate duce la 

crearea unui brand pentru o localiate. 

Comunitatea locală poate să creeze multiple pârghii economice, astfel încât fiecare 

familie angrenată să facă parte dintr-un mecanism turistic bine pus la punct, promovat la nivel 

naţional şi internaţional, bazat pe servicii, tradiţie şi cadrul natural al zonei respective. 

 Planul Urbanistic General al comunei Padeș din judetul Gorj este un instrument pentru 

creerea premiselor dezvoltarii durabile a comunei Padeș, prin mijloace specifice, conform 

prioritatilor Strategiei de dezvoltare a zonei. Implementarea prevederilor planului va genera 

oportunități viabile, directe și indirecte, de îmbunătățire pe termen lung a mediului, a condițiilor 

de viață ale populației și a situatiei socio-economice a comunității, în condițiile asigurării 

protecției mediului. 

Planul propus nu are legatură directă şi nu este necesar pentru managementul 

conservarii arieilor naturale protejate de interes comunitar. 

Prevederile P.U.G. comuna Padeș nu contravin conceptului de protecție a habitatelor 

sau a formelor de vertebrate și nevertebrate identificate în sit.  

Impactul punerii în aplicare a prevederilor P.U.G. Padeș nu are influență negativă asupra 

speciilor şi habitatelor existente în arie. Nu se modifică componența habitatelor, nu sunt 

afectate lanțurile trofice existente. Prevederile P.U.G. Comuna Padeș nu modifică suprafața şi 

configurația ariei protejate, nu introduce elemente care să aibă efect negativ asupra 

biodiversității. 

Punerea în aplicare a prevederilor P.U.G. Comuna Padeș nu va genera efecte 

secundare în biocenozele locale precum : 

- Scurtarea lanțului trofic în habitatul fragmentat ramas; 

- Schimbarea relațiilor dintre speciile concurente; 

- Nu au fost identificate elemente rare de faună sau floră din lista celor care să 

necesite protecție; 

- Impactul asupra formelor de nevertebrate şi vertebrate din lista celor protejate din arie 

este inexistent; 
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- Nu există un impact negativ asupra integrității ariilor naturale protejate de interes 

comunitar (european) – situri Natura 2000. 

La nivelul comunei Padeș intravilanul propus afectează limita ariei protejate de interes 

comunitar Natura 2000 doar în zonele cu construcții existente. 

Numărul mare de zone naturale protejate şi de monumente naturale constituie una 

dintre marile bogăţii ale naturii judeţului. Se poate observa că majoritatea acestor bogăţii sunt 

localizate în partea muntoasă a judeţului, evidenţiindu-se prin complexitatea următoarelor 

UATB: oraşele Bumbeşti-Jiu şi Tismana, comunele Padeş şi Schela. 

În conformitate cu actele normative în vigoare, pentru protecţia şi valorificarea 

acestor bogăţii sunt necesare următoarele măsuri: 

- Delimitarea pe teren a zonelor protejate şi a monumentelor naturale care necesită 

delimitarea unor zone de protecţie; 

- Conjugarea zonelor naturale protejate şi monumentelor naturale cu studiile de 

delimitare a peisajelor naturale şi culturale; 

- Marcarea corespunzătoare pe teren a tuturor elementelor naturale; 

- Stabilirea măsurilor de protecţie a naturii şi elaborarea planurilor de management ale 

zonelor respective. 

PATRIMONIU CONSTRUIT PROTEJAT 

Pe teritoriul administrativ al comunei Padeș există opt obiective înscrise în lista 

monumentelor istorice anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările 

ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 

113 bis, 15.02.2016. 

– Nr. crt. 26 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130, Situl arheologic de la Călugăreni, "La 

morminți”, sat Călugăreni, comuna Padeș; 

– Nr. crt. 27 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130.01, Așezare, "La morminți”, sat 

Călugăreni, comuna Padeș, datare sec. XVI; 

– Nr. crt. 28 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130.02, Așezare, "La morminți”, sat 

Călugăreni, comuna Padeș, datare Hallstatt; 

– Nr. crt. 29 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130.03, Așezare, "La morminți”, sat 

Călugăreni, comuna Padeș, datare Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina; 

– Nr. crt. 228 Cod L.M.I. 2015 GJ-II-m-B-09281 Biserica de lemn "Înălțarea 

Domnului”, sat Cloșani, comuna Padeș, datare anul 1790; 
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– Nr. crt. 306 Cod L.M.I. 2015 GJ-II-m-B-09339 Biserica "Sf. Atanasie și Chiril”, sat 

Padeș, comuna Padeș, datare anul 1883; 

– Nr. crt. 307 Cod L.M.I. 2015 GJ-II-m-B-09340 Casa Consantin Nacu, sat Padeș, 

comuna Padeș, datare sec. XIX; 

– Nr. crt. 492 Cod L.M.I. 2015 GJ-IV-s-B-09495 Monumentul "Proclamației de la 

Padeș”, sat Padeș, comuna Padeș, datare anul 1921-1935. 

2.4 ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Potenţialul economic al comunei este determinat de situarea în teritoriu, condiţiile pedo-

climatice ca și de principalele activităţi economice ce se desfăşoară pe teritoriul administrativ 

al comunei. 

Teritoriul județului Gorj poate fi structurat, în funcție de resursele naturale şi activitățile 

economice prezente în următoarele zone: 

I ZONA NORDICĂ, MONTANĂ CU PROFIL AGROPASTORAL - FORESTIER și 

TURISTIC 

Este o zonă cu suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe, bogată în resurse forestier, cu un 

potenţial turistic deosebit. Sunt prezente numeroase arii naturale protejate. Poate fi 

impărtităin 2 subzone, despărţite de culoarul Jiului: 

➢ Subzona IA care include UAT-urile Padeș, Tismana, Peştişani, Runcu, Stăneşti; 

➢ Subzona IB formată din UAT-urile Muşeteşti, Crasna, Novaci, Baia de Fier, 

Polovragi. 

Această zonă incude UAT-rile din Zona Montană Defavorizată (agricol), delimitată 

conform Regulamentului CE 1257/1999. Este vorba de UAT-uri situate la altitudini de peste 

600 m, cu o pantă medie sau mai mare de 15°. 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

 Valorificarea diferenţiată a potenţialului turistic prin: 

- eficientizarea utilizării structurilor turistice existente în staţiunea Rânca; 

- asigurarea terenurilor necesare pentru dezvoltarea structurilor specifice turismului 

montan (sporturi de iarnă, drumeţii) în zonele cu domeniu schiabil nevalorificat; 

- promovarea unui turism ecologic; 

- crearea unor sisteme de servicii integrate pentru agroturism. 

 Valorficarea potenţialului silvic prin: 

- măsuri de exploatare raţională a fondului forestier; 

- înfiinţarea unor centre de valorificare industrială superioară a masei lemnoase; 

- măsuri silvotehnice specifice pentru gestionarea durabilă a pădurilor cu funcţii de 
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producţie şi protecţie; 

- protejarea fondului forestier valoros (păduri cu funcţii speciale de protecţie). 

Valorificarea potenţialului zootehnic prin măsuri de exploatare raţională şi îmbunătăţirea 

calităţii păşunilor şi fâneţelor. 

Valorificarea în continuare a potenţialului energetic prin hidrocentralele existente, prin 

realizarea unor microhidrocentrale (Gilort), prin amplasarea de instalaţii eoliene (Peştişani, 

Bumbeşti Jiu). 

Protejarea patrimoniului natural deosebit de valoros (parcuri naţionale, numeroase 

rezervaţii şi monumente ale naturii, parte dintre acestea incluse incluse în reţeaua ecologică 

europeană Natura 2000) şi conservarea acestuia prin valorificare turistică responsabilă. 

Creşterea accesibilităţii în zonă prin reabilitarea infrastructurii locale de transport. 

Implementarea unor măsuri pentru dezvoltarea potenţialului demografic a resurselor umane. 

În această zonă necesitatea conservării cadrului natural deosebit de valoros limitează 

posibilităţile de evoluţie a unor structuri economice complexe, principalele direcţii de 

dezvoltare trebuie orientate spre valorificarea potenţialului turistic şi spre activităţile primare 

tradiţionale. 

II. CULOARUL JIULUI  

Această zonă cuprinde, de la nord la sud, următoarele UAT-uri: Bumbeşti Jiu, Schela, 

Turcineşti, Leleşti, Arcani, Bălăneşti, Târgu Jiu, Băleşti, Teleşti, Bălăneşti, Scoarţa, Dăneşti, 

Drăguţeşti, Bâlteni, Ţicleni, Plopşoru, Turceni, Ioneşti, Brăneşti și Ţânţăreni. Această zonă 

are un caracter complex din punctul de vedere al profilului economic şi se bucură de o bună 

accesibilitate având căi de comunicaţie majore atât rutiere cât şi feroviare. 

ZONA III-SUD-VESTICĂ 

Zona cuprinde UAT-urile situate în partea de sud-est a judeţului, cu un profil bazat pe 

industria extractivă (în special cea carboniferă) şi agricultură și cuprinde: Godineşti, Glogova, 

Ciuperceni, Câlnic, Cătunele, Motru, Mătăsari, Fărcăşeşti, Samarineşti, Slivileşti, Drăgoteşti, 

Negomir, Urdari, Văgiuleşti, Bolboşi şi Borăscu. Din punctul de vedere al resurselor naturale 

este o zonă bogată în resurse naturale cu activităţi miniere, dar în restrângere. Are o 

accesibilitate bună beneficiind de căi de comunicaţie majore. 

ZONA IV-SUD-ESTICĂ 

Zona sud-estică cuprinde UAT-uri cu profile impuse de extracţia a petrolului și gazelor 

naturale şi și de activităţile agricole datorită ponderii mari a terenurilor agricole. 

Principalele activităţi economice, surse de venituri pentru populaţia comunei Padeș, 

desfăşurate de populaţia ocupată se regăsesc în structuri economice amplasate în teritoriul 
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11 

comunei şi parţial în afara ei. 

Potenţialul natural al solului şi subsolului comunei situează comuna Padeş printre 

localităţile cu importante resurse de materiale de construcţii, ca şi cu resurse hidroenergetice 

ale apelor din zonă. 

Valorificarea potenţialului hidroenergetic s-a materializat prin realizarea complexului 

Cerna - Motru - Tismana, desfăşurat în cea mai mare parte pe teritoriul comunei Padeş şi 

compus dintr-o reţea de galerii subterane ce aduce apă din pârâul Cerna în râul Motru, 

acumulările de apă din zona montană precum şi hidrocentrala Valea Mare cu o putere 

instalată de 50 MW/h. 

O adevărată bogăţie naturală a comunei o reprezintă resursele forestiere prin suprafaţa 

de păduri de 26.368 ha ce reprezintă 68,71% din totalul de 38.375 ha care constituie 

suprafaţa teritoriului administrativ al comunei. 

Despre caracteristicile fondului forestier se poate aprecia că vegetaţia este spontană şi 

reprezentată în special prin făgete şi gorunete, ca vârsta plasează pădurile în arborete 

bătrâne de peste 100 ani, iar clasa de producţie medie a pădurile este de gradul II. 

Zona studiată deţine un potenţial turistic natural deosebit de valoros prin rezervaţii 

specifice în zona de munte ca şi foarte interesante elemente tradiţionale specifice, folclorice, 

arhitecturale sau istorice. 

Structura suprafeţei teritoriului comunei arată că resursele forestiere, de agricultură şi 

turism pot crea suportul dezvoltării economiei pentru etapa viitoare alături de exploatarea 

potenţialului hidroenergetic al râului Motru. 

Evoluţia funcţiilor economice are loc pe fundalul înfăptuirii reformei economice în toate 

sferele de activitate economico - socială al cărui obiectiv este realizarea economiei de piaţă, 

restructurării sectorului economic, a modernizării şi retehnologizării capacităţilor de producţie, 

a privatizării agenţilor economici, a creării pieţei de capital. 

Şi dacă acest proces de restructurare ar trebui însoţit de dezvoltarea accelerată a 

sectorului privat, pe ansamblul comunei se înregistrează un număr redus de activităţi ale 

sectorului privat, orientate cu precădere pe comerţ şi intermedieri, prestări de servicii şi în 

mică măsură pe producţie. 

Observând structura teritoriului, bogăţiile solului şi subsolului, cât şi potenţialul 

hidroenergetic al râului Motru cu afluenţii săi, alături de imensul potenţial turistic conferit de 

frumuseţile zonei putem concluziona că aceste elemente vor sta la baza dezvoltării 

economiei localităţii Padeş. 
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SERVICII 

Serviciile destinate în special populaţiei de toate vârstele, se desfăşoară în baza 

infrastructurilor specifice în următoarele domenii principale: 

➢ servicii de bază: 

• comerţ 

• prestări servicii diverse către populaţie 

• sănătate și asistenţă socială 

• învăţământ 

➢ servicii administrative 

• administraţie publică 

• cult 

• cultură 

• sport recreere 

• transporturi 

• telecomunicaţii 

• gospodărire comunală 

Populaţia ocupată în servicii este cea mai numeroasă la nivelul judeţului înregistrând 

creşteri însemnate în ultima perioadă. Valori de peste 50% ale populaţiei ocupate în servicii 

caracterizează mediul urban și ariile adiacente acestora, în timp ce cele mai mici valori, de 

sub 20%, aparţin UATurilor cu un pregnat caracter agricol. Media la nivelul UAT-urilor este 

destul de ridicată fiind de 25-30%, cea mai mare valoare aparţinând oraşului Turceni, 75,1% 

(fiind totuşi un caz particular datorită populaţiei ocupate în domeniul distribuției de energie 

electrică și termică), urmat de municipiul Târgu Jiu cu 64,4%. 

Comerţ şi finanţe - bănci 

Numărul societăţilor din domeniul comerţului la nivelul județului Gorj este 3063, din care 

peste 90% având mai puţin de 10 angajaţi. Una singură are peste 250 de angajaţi. Numărul 

salariaţilor din comerţ este de 8350 în cadrul judeţului Gorj, reprezentând doar 8,35% din 

salariaţii din acest domeniu din cadrul regiunii de Sud-Vest. Majoritatea acestora sunt 

angajaţi în unităţi din mediul urban (79,73%). În acest sens cei mai mulţi angajaţi în acest 

domeniu îi regăsim în Municipiul Târgu Jiu (4831-peste 55% din total), Municipiul Motru 

(776), Oraşul Rovinari (356).  

În mediul rural cei mai mulţi angajaţi în acest sector sunt în comunele Padeş (144), 

Runcu (120), Mătăsari (117) şi Baia de Fier (104). 

O economie competitivă are nevoie de infrastructura socială, servicii publice și utilități 
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care să vină în întâmpinarea necesităților comunității la standardele de calitate și costuri 

corelate. 

Utilitățile publice, datorită rolului major pe care îl au în revigorarea comunei și creșterea 

performanțelor economice ale acesteia, necesită o atenție deosebită, asigurarea și 

îmbunătățirea acestora contribuind la dezvoltarea economică și la creșterea standardului de 

viață al locuitorilor și la protejarea mediului. 

Furnizarea unor servicii publice de o calitate bună are meritul de a sporii atractivitatea 

regiunii, de a creea locuri de muncă și de a îmbunătăți competitivitatea forței de muncă. 

Conform datelor de la Direcția Județeană de Statistică Gorj populația ocupată pe sexe 

și activități ale economiei naționale la nivelul comunei Padeș se prezintă astfel: 
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POPULAȚIA OCUPATĂ PE SEXE ȘI ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE – COMUNA PADEȘ 
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   PADES Ambele sexe 2175 1250 96 125 48 17 206 160 54 6 3 * - 6 26 53 54 58 * 5 5 - 

  Masculin 1219 610 94 80 43 11 178 69 45 3 * * - 4 21 35 14 5 * 3 - - 

  Feminin 956 640 * 45 5 6 28 91 9 3 * - - * 5 18 40 53 * * 5 - 

      CALUGARENI Ambele sexe 354 192 18 19 12 * 31 38 12 - * * - - - 12 10 4 * * * - 

  Masculin 220 104 18 14 12 * 29 17 11 - * * - - - 7 3 - * * - - 

  Feminin 134 88 - 5 - - * 21 * - - - - - - 5 7 4 - - * - 

      APA NEAGRA Ambele sexe 217 100 11 29 4 - 25 13 4 * * - - - 7 8 7 5 * * - - 

  Masculin 128 54 11 16 4 - 21 6 3 - - - - - 6 4 * * - - - - 

  Feminin 89 46 - 13 - - 4 7 * * * - - - * 4 5 4 * * - - 

      CERNA SAT Ambele sexe 31 14 - - 3 * 9 * * - - - - - * - - - - - - - 

  Masculin 19 7 - - * - 8 - * - - - - - * - - - - - - - 

  Feminin 12 7 - - * * * * - - - - - - - - - - - - - - 

      CLOSANI Ambele sexe 467 272 18 15 12 6 57 23 16 - - - - 4 10 5 15 13 - * - - 

  Masculin 260 135 18 8 11 4 47 8 13 - - - - 3 6 4 3 - - - - - 

  Feminin 207 137 - 7 * * 10 15 3 - - - - * 4 * 12 13 - * - - 

      MOTRU SEC Ambele sexe 380 276 5 17 4 3 20 17 6 - - - - * * 10 * 16 - * - - 

  Masculin 190 131 3 12 4 * 16 7 4 - - - - * * 6 - * - * - - 

  Feminin 190 145 * 5 - * 4 10 * - - - - - - 4 * 15 - - - - 

      ORZESTI Ambele sexe 177 84 15 10 4 * 20 21 * - * - - - * 7 * 5 - - 3 - 

  Masculin 100 40 15 6 3 * 16 9 * - * - - - * 5 - - - - - - 

  Feminin 77 44 - 4 * * 4 12 - - - - - - - * * 5 - - 3 - 

      PADES Ambele sexe 350 212 24 22 8 * 14 25 5 4 - - - - 3 7 15 9 - - * - 

  Masculin 188 92 24 15 8 - 13 13 5 * - - - - 3 5 6 * - - - - 

  Feminin 162 120 - 7 - * * 12 - * - - - - - * 9 7 - - * - 

      VAIENI Ambele sexe 199 100 5 13 * 3 30 22 8 * - - - * - 4 4 6 - * - - 

  Masculin 114 47 5 9 - 3 28 9 6 * - - - - - 4 - * - * - - 

  Feminin 85 53 - 4 * - * 13 * - - - - * - - 4 5 - - - - 
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În prezent activitatea agenților economici din zonă este orientată cu precădere spre 

comerț, astfel servicii precum: financiar-bancar, asigurări, transport, tranzacții imobiliare, 

poștă și telecomunicații, turism, educație, sănătate și asistență socială, consultanță etc. 

reprezină oportunități ce trebuie exploatate. 

O atenție deosebită trebuie acordată infrastructurii sociale. 

Astfel, investițiile vor fi direcționate spre reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

sănătate, educațională, culturală și recreațională, care se află într-o stare nu foarte bună și cu 

o slabă dotare tehnică, satisfăcând într-o măsură din ce în ce mai mică nevoile populației. 

Zonele dezvoltate dețin avantajul de a atrage cu ușurință forță de muncă calificată, ceea 

ce reprezintă un factor cheie într-o economie competitivă. 

La momentul actual, în urma traversării unei lungi perioade de restructurare economică 

ce a avut drept efect scăderea veniturilor populației și reducerea investițiilor publice în 

infrastructura de bază, comuna se confruntă cu o scădere a standardului de viață cu efecte 

directe asupra atractivității și competitivității regiunii. 

Prin urmare se va acorda prioritate îmbunătățirii condițiilor de locuit și agrement prin 

reabilitarea construcțiilor de interes public, refacerea spațiilor verzi precum și consolidarea și 

întreținerea  monumentelor istorice ce dau farmecul comunei. 

Sunt necesare măsuri de: 

- Reabilitarea construcțiilor de interes public; 

- Lucrări de adaptare a infrastrucțurii rurale pentru asigurarea accesului persoanelor 

cu dizabilități: 

- Reabilitarea spațiilor publice; 

- Extinderi și amenajări de spații verzi; 

- Modernizarea spațiilor de joacă pentru copii și înființarea unor spații noi; 

- Amenajarea unor zone de agrement; 

- Modernizarea și reabilitarea imobilelor aflate în domeniul public al comunei. 

Avănd în vedere că anumite zone ale localității pot constitui zone de agrement și 

atracție turistică trebuie inițiate proiecte care să permită o dezvoltare durabilă: 

- Dezvoltarea colaborării cu agenții economici pentru reducerea poluării; 

- Ecologizarea cursurilor de apă; 

- Educarea populației și implicarea practică a acesteia în protejarea naturii și a 

mediului. 

Dezvoltarea Infrastructurii de afaceri. 

Întreprinderile mici și mijlocii sunt soluția dezvoltării economice a comunei în corelare cu 
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valorificarea insuficientă a resurselor locale (potențial agricol, zone de agrement și turism). 

Una dintre barierele care influențează performațele sectorului intreprinderilor mici și 

mijlocii o constitue lipsa locațiilor și facilităților adecvate. 

Locațiile cu potențial de dezvoltare sunt caracterizate de lipsa unor servicii de bază – 

utilități, căi de acces etc. – sau daca acestea există nu corespund în totalitate nevoilor legate 

de susținerea procesului de producție. 

Creșterea gradului de atractivitate pentru investitori impune reamenajarea și 

reorientarea locațiilor și zonelor nefolosite spre domenii de activitatee competitive, 

contribuind la crearea de noi premise pentru afaceri și la regenerarea economică. 

Infrastructura specifică serviciilor publice este, în cea mai mare parte 

necorespunzătoare constituită, sub aspect material, din clădiri şi echipamente vechi, 

nemodernizate. 

Concluziile finale privind activitatea economică existentă sunt următoarele: 

- Comuna Padeș dispune de un potenţial uman şi natural bun, care, valorificat după 

legile economice specifice economiei de piaţă fără imixtiuni politice, ar putea asigura o 

activitate economică eficientă, spre binele colectivităţii umane. 

- Structura activităţilor comunei este de subzistență, predominant agrozootehnică pentru 

a cărei schimbare este nevoie de timp, bani și optică administrativă nouă. 

- Alinierea stadiului de dezvoltare al comunei la stadiul de dezvoltare european, este un 

ţel relativ îndepărtat care se va face în timp și cu eforturi mari din partea comunitatii în 

ansamblul ei. 

2.4.1 Activităţi agricole 

Forma de exploatare agricolă a solului, ca şi creşterea animalelor, este de tip familial, 

privat. Prelucrarea produselor agricole se face numai în gospodăriile populaţiei. 

Deşi se cultivă grâu, porumb, ovăz, cartofi, legume, pomi fructiferi, viţa de vie, solul este 

slab calitativ şi nu permite obţinerea unor producţii care să permită asigurarea unui trai decent 

familiilor. Mecanizarea lucrărilor agricole este necorespunzatoare. 

Terenuri arabile 

La nivelul județului Gorj terenurile arabile însumează o suprafaţă de peste 98000 ha, 

ceea ce reprezintă 40,8% din suprafaţa agricolă a judeţului, iar dacă o raportăm la suprafaţa 

arabilă totală din România, aceasta reprezintă 4,5%.Cele mai multe dintre UAT- uri (47,1%), 

au peste 50% din suprafaţa agricolă ocupată de terenuri arabile, acestea fiind poziţionate în 

partea centrală şi sud-vestică a judeţului, în cadrul acestora remarcându-se şi trei aşezări 

urbane: Târgu Cărbuneşti, Rovinari şi Târgu-Jiu. În acelaşi timp 8,6% dintre UAT- uri, deţin 



S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. 

 

 

 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                                      COD FISCAL 12197446 
CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC 12B, SC. 1, AP.17, TEL. 0721.400448,              email: rawleysgold@yahoo.ro 

48 

 

fiecare sub 20% din totalul suprafeţei agricole. 

Cele mai reduse ponderi ale terenurilor arabile, corespund părţii nordice a judeţului, ce 

se suprapun peste zona montană, în cadrul acesteia, cele mai mici valori fiind prezente în 

comuna Padeş (4,5%) şi oraşul Novaci (9,1%). Din punct de vedere al suprafeţei ocupată de 

terenurile arabile, Rovinari deţine cea mai mică suprafaţă (220,3 ha), urmat de Turcineşti 

(410,5 ha) şi Padeş (458 ha). Cele mai mari valori se întâlnesc în comuna Băleşti (4073,3 ha), 

dar şi în oraşele Târgu-Jiu (3850,7 ha) şi Târgu Cărbuneşti (3196,5 ha). 

Potenţialul legumicol 

Din punct de vedere al analizei ponderii tipurilor de potenţial legumicol, la nivelul 

judeţului Gorj, se pot observa o serie de diferenţieri între partea de nord a judeţului şi părţile 

centrală şi sudică ca urmare a condiţiilor fizico-geografice variate specifice fiecărei zone. 

Aceste diferenţieri sunt reflectate şi de datele statistice pe baza cărora au fost stabilite 3 tipuri 

de potenţial legumicol: scăzut (între 0-5), mediu (între 6-10), ridicat (între 11-15). 

Analiza potenţialului legumicol permite evidenţierea unei grupări relativ echilibrate a celor 

3 categorii de potenţial legumicol la nivelul judeţului Gorj, remarcându-se totodată şi ponderea 

însemnată a unităţilor administrative cu potenţial ridicat legumicol (35,7%). 

Se remarcă menţinerea grupării unităţilor administrative cu un potenţial legumicol scăzut 

în partea de nord a judeţului, ca şi în cazul celor cu un potenţial cerealier scăzut, această 

similaritate a distribuţiei spaţiale fiind determinată de condiţiile naturale restrictive cultivării 

plantelor agricole în acest areal al judeţului. Printre unităţile administrative cu un potenţial 

legumicol scăzut se pot menţiona: Padeş, Peştişani, Muşeteşti, Bumbeşti – Piţic,Crasna,etc. 

Potenţialul agricol pentru cultura plantelor de nutreţ 

Analiza teritoriilor caracterizate de potenţial agricol mai ridicat sau mai scăzut pentru 

cultura plantelor de nutreţ reflectă o structură mozaicată la nivelul judeţului Gorj reflectată de 

distribuţia spaţială diferenţiată pe axa nord-sud. Astfel, ca şi în cazul altor categorii de 

potenţial agricol se respectă aceeaşi matrice a distribuţiei spaţiale prezentând o creştere a 

gradului de pretabilitate pentru cultura plantelor de nutreţ dinspre nord spre sud a celor trei 

categorii de potenţial agricol pentru plantele de nutreţ: potenţial scăzut (între 0-2), potenţial 

mediu (între 3-4) şi potenţial ridicat (între 5-6). 

Astfel, în partea de nord a judeţului, se observă predominarea unităţilor administrativ 

teritoriale caracterizate printr-un potenţial agricol scăzut pentru cultura plantelor de nutreţ între 

care se remarcă: Padeş, Tismana, Runcu, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovraci. Unităţi 

administrative cu potenţial agricol scăzut pentru cultura plantelor cu nutreţ se întâlnesc izolat 

şi în partea centrală a judeţului (Rovinari, Dăneşti). 
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Păşuni 

Suprafaţa ocupată de păşuni este de 88076,8 ha, ceea ce reprezintă 36,3% din 

suprafaţa agricolă a judeţului Gorj. Dacă comparăm cu suprafaţa existentă la nivel naţional, 

aceasta reprezintă 2,6%. Cea mai mică suprafaţă ocupată de păşuni este deţinută de Rovinari 

(13,6 ha), restul comunelor deţinând peste 100 ha. Mai mult decât atât, peste jumătate dintre 

UAT-uri (51,4%) deţin peste 1000 ha. Cele mai mari suprafeţe se regăsesc în partea nordică a 

judeţului, în UAT-uri ce au peste 3000 de ha, precum Runcu, Crasna, Novaci, Peştişani, 

Tismana, Padeş. Dacă însumăm suprafaţa ocupată cu păşuni cu cea ocupată cu fâneţe, se 

constată că acestea însumează peste 53% din suprafaţa agricolă a judeţului. 

Fâneţe 

Cele mai întinse suprafeţe cu fâneţe se găsesc în partea de nord şi central-nordică a 

judeţului, în zonele de deal şi podiş. Din totalul de peste 42 000 de ha, 4 localităţi: Novaci, 

Tismana, Crasna, şi Padeş, fiecare cu cel puţin 2000 de ha ocupate, deţin aproape 30 %. 

Comuna Padeş deţine cea mai mare suprafaţă ocupată cu fâneţe, aproape 3500 de ha, 

reprezentând aproximativ 8% din totalul existent la nivel judeţean. Cele mai reduse suprafeţe, 

de sub 10 ha, se regăsesc la Plopşoru, Bărbăteşti şi Turceni. Dacă analizăm ponderea 

terenurilor utilizate ca fâneţe în totalul suprafeţelor existente la nivel judeţean, se constată că 

30% dintre UAT- uri deţin, fiecare, peste 20%. La polul opus, 28,6% dintre comune au sub 

5%, fiecare, din terenuri ocupate cu fâneţe. 

Caracteristicile exploataţiilor agricole din mediul rural 

La nivelul judeţului Gorj, în mediul rural, există un număr de peste 90000 de exploataţii 

agricole, ceea ce evidenţiază gradul mare de fragmentare al parcelelor agricole. Suprafaţa 

medie a exploataţiilor agricole este de 2,31, ceea ce demonstrează faptul că predomină 

gospodăriile de subzistenţă. Mai mult decât atât în 40% dintre UAT-uri au sub 2 ha suprafaţa 

medie. O suprafaţă medie de peste 4 este caracteristică doar Bumbeşti-Piţic, Crasna, Baia de 

Fier şi Padeş. 

Deşi condiţiile naturale ale regiunii şi calitatea solului sunt favorabile dezvoltării 

agriculturii, în prezent nu putem afirma că în zonă productivitatea agricolă este competitivă şi 

eficientă, acest aspect fiind determinat atât de dotările tehnice necorespunzătoare, cât şi de 

modul practicat de exploatare a parcelelor. 

Există suprafeţe de teren ocupate cu păşune care permit localnicilor să se 

îndeletnicească cu creşterea animalelor (vaci, porci, oi, capre) dar numai pentru nevoile 

gospodăriei. Nu există sisteme organizate de cultivare agricolă a solului sau de creştere a 

animalelor. Nu există, unităţi de mică industrie care să prelucreze produsele agricole, iar 
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valorificarea produselor agro-alimentare este ineficientă datorită lipsei de organizare a unui 

sistem de colectare a acestora. 

Suprafața teritoriului administrativ al comunei Padeș este de 38375 ha. Agricultura are 

un rol important în economia comunei. 

BILANȚ TERITORIAL 

AL FOLOSINȚEI SUPRAFEȚELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 
 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ 
BILANȚ PADEȘ 

HA % 

1. ARABIL 458 1,19 

2. LIVEZI 46 0,12 

3. VII 55 0,14 

4. PĂSUNI 6148 16,02 

5. FÂNEŢE 3487 9,09 

TOTAL AGRICOL 10194 26,56 

6. PĂDURE 26368 68,71 

7. APE 303 0,79 

8. CONSTRUCŢII 149 0,39 

9. DRUMURI  230 0,60 

10. NEPRODUCTIVE 1131 2,95 

TOTAL NEAGRICOL 28787 73,44 

TOTAL TERITORIU 
ADMINISTRATIV 

38375 100,00 

 

Funcțiunea agricolă se caracterizează în exclusivitate prin activitatea agricolă primară 

care este reprezentată de producția vegetală şi animală, lipsind în totalitate activitatea 

secundară - prelucrarea și industrializarea unei părti din produsele obținute – precum și 

activitatea agricolă terțiară – care îmbracă toate aspectele: prelucrare, depozitare, valorificare 

atât a produselor agricole brute cât și a celor industrializate sau prelucrate. 

Suprafaţa de teren agricol este exploatată de către populaţie prin sectorul privat care 

deţine toată suprafaţa de teren. 

Sectorul zootehnic este şi el în totalitate privat însă calitatea raselor de animale trebuie 
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serios îmbunătăţită. 

Mecanizarea lucrărilor agricole este necorespunzatoare și gradul de dotare cu tractoare 

și alte masini și utilaje agricole este sub nivelul mediu pe județ.  

Culturile principale sunt: porumb, grâu, orz, cartofi, legume, plantaţii de pomi fructiferi, 

culturi de viţă de vie hibridă și masă verde pentru animale. 

Cultura plantelor este susţinută de o bază tehnico-materială la un nivel minim ceea ce 

reprezintă un factor determinant pentru productivitatea slabă a activităţii. 

Producţiile agricole medii la ha în comună, ca principal indicator al acestei activităţi, se 

situează mult sub producţiile tehnic normate la ha, cauza principală o constituie: 

- forma inferioară de organizare şi dispersarea capitalului agricol; 

- nivel redus al mecanizării şi automatizării; 

- lipsa fermelor agricole specializate; 

- chimizare neadecvată; 

- lipsa asistenţei de specialitate. 

Producţiile agricole obţinute sunt valorificate în cea mai mare parte, pe plan local, 

procesarea producţiei agricole este foarte slabă, la nivelul gospodăriilor populaţiei. 

Exploatarea fondului forestier 

Pădurile existente - cca. 68,71% din teritoriul administrativ - sunt sursă importantă de 

venituri pentru populaţie. 

Din pădure se exploatează: lemnul, pentru diverse întrebuinţări, precum și vânat, fructe 

de pădure, plante medicinale, ciuperci. În mod concret, veniturile obţinute din exploatarea 

fondului forestier sunt din ce în ce mai mici ca urmare a unor cauze legate de starea de 

sănătate a pădurilor, politica de exploatare a fondului forestier, capacitatea de absorbţie spre 

prelucrare a masei lemnoase şi altele. 

Creşterea animalelor 

Analiza indicelui densităţii efectivelor de animale la nivelul judeţului Gorj indică o serie 

de diferenţieri, pe de o parte datorate profilului economic mixt al spaţiului analizat 

(predominarea activităţilor economice tradiţionale: industria extractivă şi agricultura), pe de 

altă parte diferenţierile sunt influenţate şi de prezenţa tipurilor variate de relief care impun o 

diversitate a modului de utilizare a terenurilor. 

Astfel, se constată că în partea de nord a judeţului Gorj predomină suprafeţele cu cele 

mai întinse terenuri de păşuni şi fâneţe datorită predominării reliefului colinar şi montan, ceea 

ce explică valori foarte ridicate (Bumbeşti – Jiu, Tismana, Târgu Jiu) şi mediu ridicate 

(Novaci, Baia de Fier, Runcu, Padeş) a densităţii efectivelor de animale. Între exemplele de 
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unităţi administrative cu o densitate mare a efectivelor de animale se remarcă Novaci, un 

centru tradiţional al transhumanţei din Carpaţii Româneşti, care cunoaşte în perioada actuală 

o scădere a numărului de animale, fenomen care se constată şi în alte localităţi din ţară, ca 

urmare a limitării procesului de transhumanţă, iar pe de altă parte cauzat de impunerea unor 

valori ridicate a taxelor de păşunat şi de folosire a izvoarelor, precum şi de întârzierea plăţii 

ajutoarelor primite de la stat pentru creşterea animalelor. 

UAT Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline 

Padeş 897 4208 1132 876 190 

Productia animalieră analizată după mai multe criterii specifice arată că există o bază 

materială furajeră suficientă (9635 ha de pășuni şi fânețe – 25,11% din totalul suprafeței 

teritoriului administrativ al comunei) şi se înregistrează un număr suficient de animale. 

Valorificarea produselor agricole se face direct de catre producatorii agricoli, în prezent nu se 

apelează la intermediari privati specializati. 

Activitatea în agricultură înregistrează o serie de disfuncționalități: 

- lipsa lucrărilor hidroameliorative care ar putea să aducă o îmbunătățire a rezultatelor 

obținute în această principală ramură economică a comunei; 

- dotarea cu tractoare de diferite tipuri şi cu utilaje mecanice diversificate constituie una 

din verigile ce condiţionează rentabilizarea activităţilor agricole chiar şi în condiţiile de relief 

ale comunei, iar situaţia constatată demonstrează că gradul de dotare este necorespunzător. 

Îmbunătățiri funciare 

Activitatea în agricultură înregistrează o serie de disfuncționalități datorate lipsei 

lucrărilor hidroameliorative care ar putea să aducă o îmbunătățire a rezultatelor obținute în 

această ramură economică a comunei. 

Deşi la nivelul judetului Gorj există suprafeţele importante amenajate cu lucrări de 

îmbunătăţiri funciare (peste 4.000 ha amenajari de irigatii, aprox. 10.000 ha lucrări de 

desecare drenaj și peste 51.000 ha lucrări de CES) acestea, fiind executate în majoritate 

înainte de 1990, sunt degradate sau distruse. Lipsa fondurilor și personalul insuficient 

determină degradarea amenajarilor de combatere a eroziunii solului. 

Amenajările de irigaţii au un grad redus de utilizare. Costul ridicat al proiectelor noi, 

concurenţa puternică a altor sectoare economice pentru resursele de apă, interesul acordat 

doar refacerii şi modernizării sistemelor existente etc. sunt factori care împiedică dezvoltarea 

acestui sector. 

Pentru dezvoltarea sectorului îmbunatățirilor funciare în judeţ, este necesară accesarea 

fondurilor europene prin proiecte de reabilitare și extindere a infrastructurii de îmbunătăţiri 
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funciare. De asemenea este necesară stimularea și atragerea producătorilor agricoli în 

asociaţiile utilizatorilor de apă cu efecte în creşterea gradului de utilizare a amenajărilor de 

irigaţii. 

Condiții favorabile pentru producţia agricolă: 

1. existenţa forţei de muncă calificată în agricultură; 

2. populaţia comunei deţine: 1132 capete caprine, 876 capete de porcine, 4208 de oi, 

190 de cabaline şi 897 de bovine. 

3. suprafaţa teritorial administrativă a comunei Padeș de 38375 ha este împartiţă în: 

teren arabil 458 ha, păşune 6148 ha, fâneţe 3487 ha, pădure 26368 ha, vii 55 ha, 

livezi 46 ha, ape și bălţi 303 ha, neproductiv 1131 ha, construcţii 149 ha, drumuri 

230 ha. 

2.4.2 Activităţi de tip industrial 

La nivelul judeţului Gorj industria s-a dezvoltat cu precădere pe baza valorificării 

resurselor naturale locale cum ar fii cărbune (lignit), hidrocarburi, materiale de construcţii, lemn 

şi a unor produse agricole, acestea fiind la baza apariţiei anumitor tipuri de activităţi integrate 

din domeniul energetic (exploatarea lignitului şi utilizarea lui în termocentrale pentru producerea 

de energie electrică şi termică; producţia de maşini şi utilaje, piese de schimb pentru industria 

extractivă şi energetică), materialelor de construcţii (utilizarea calcarului în industria cimentului 

şi a argilei refractare pentru obţinerea cărămizilor refractare), masei lemnoase (fabrici de 

prelucrare a lemnului provenit din exploatările forestiere) etc. 

Astfel principalele activităţi industriale existente în comuna Padeș sunt: 

- exploatarea şi prelucrarea lemnului (cherestea, mobilă, parchet, plăci 

aglomerate din lemn; 

- sectorul de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor 

hidroenergetice a râului Motru prin hidrocentrala Valea Mare. 

În timpul construirii Hidrocentralelor de la Porțile de Fier, inginerii au studiat și 

posibilitatea captării apelor de pe râurile Cerna, Motru și Tismana, devenită apoi mai mult decât 

o certitudine. Lucrarea a demarat în anul 1972, urmând ca întâietatea să aparțină 

în 1978 amenajării de pe râul Cerna, iar până în 1987 să fie finalizate și celelalte hidrocentrale 

pe râurile Motru și Tismana (cu cele trei acumulări – colonii: Clocotiș, de lângă Stadionul cel 

Vechi, Coșbuc pe Valea Tismanei și Tismănița, aflată la poalele nord-estice ale Cioclovinei). 

Energia produsă în cadrul acestui sistem de lacuri de acumulare, legate subteran, avea să 

susţină sistemul energetic naţional în perioada vârfului de consum.  

Conform datelor statistice, energia produsă de lanțul de hidrocentrale a crescut din 2008 
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până în 2010 de la mai puțin de 400 GWh la aproximativ 600 GWh, datorită creșterii cererii de 

energie destinată nevoilor curente ale unei părți a populației, deloc de neglijat, din județul Gorj, 

dar și producerii de curent electric folosit în diferite scopuri (mai ales industriale). Hidrocentrala 

Motru, situată pe malul drept al văii Motru, în amonte de confluența cu râul Valea Mare, este 

prima care preia energia produsă de apele Cernei, din amonte, urmând ca apa transportată prin 

conducte să traverseze lacul de acumulare și să fie adusă prin tunelele săpate prin Subcarpații 

Olteniei înspre centrala hidroelectrică de pe râul Tismana. Unul dintre cele mai înalte din 

România, barajul de la Valea Mare domină împrejurimile prin ineditul construcției hidrotehnice, 

dotat fiind cu un transformator de mare putere (cca 500 W), alimentat prin conducta ce coboară 

de la altitudine mai mare, din bazinul Cernei, mai precis din cadrul Acumulării de la Valea lui 

Iovan, situată perpendicular pe Valea Cernei, între Munții Mehedinți și Godeanu. Arhitectura 

clădirii centralei reprezintă o cuvă etanşă din beton armat, turnat monolit, îngropată pe o 

adâncime de 17 m în roca de bază şi udată de apele râului Motru pe o înălţime de 10 m, din 

care apa este deversată din lacul de acumulare de pe Motru în cel de pe Tismana, printr-o 

galerie de fugă de pantă considerabilă și aflată la o diferență de nivel de aproximativ 300 m.  

Dat fiind sistemul triunghiular de captare-generare, energia mecanică a apei în cadrul 

Hidrocentralei de pe Motru, a doua verigă a lanțului de 3 hidrocentrale și 5 lacuri de acumulare, 

este captată în mod invers față de cum se obișnuiește în cadrul majorității barajelor. Această 

energie mecanică este pusă în mișcare prin cele două componente ale sale: energia potențială 

a apei dată de diferența de nivel între lacul de acumulare (situat la altitudine mai coborâtă în 

acest caz) și centrală (amonte de lac), respectiv din energia cinetică a apei în mișcare, ce se 

mărește continuu la trecerea prin mai multe poziții staționare și de curgere, datorită triplei 

joncțiuni a râurilor-sursă – Cerna, Motru și Tismana. Situat în cel mai mare Parc Național din 

România, Domogled-Valea Cernei, complexul hidroenergetic îndeplinește multiple funcții, dintre 

care cele mai importante sunt cea economică și turistică, serviciile furnizate în sistem energetic 

nefiind permanente, ci doar în perioadele asigurării funcționării Sistemului Energetic Național la 

rămânerea parțială sau totală fără tensiune, precum și servicii de interes public (apă brută 

potabilă, protecția împotriva viiturilor). Unică în România pentru turbinele Francis ce lucrează cu 

750 de rotații/min, grupul energetic de la hidrocentrala de pe râul Motru este servit de apa din 

lacul de acumulare Cerna, ce are un volum util de aproximativ 125 mil. mc, turbionat de către 

hidroagregatele aducțiunilor din subteran ce leagă Valea Motru de Valea Tismana, pe o 

lungime de aproximativ 8000 m.  

Cu scopul de a se încadra în planurile ecologice de amenajare energetică, pentru 

eliminarea pierderilor tehnologice de apă și pentru reducerea sau eliminarea infiltrațiilor din 
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centrală, s-au investit 50.000 euro pentru modernizarea instalației de epuisment. 

Retehnologizarea continuă și astăzi la hidrocentrala de pe Râul Motru, în ultimii ani 

intervenindu-se la instalațiile de acționare a vanelor sferice, a regulatorului de viteză și de 

tensiune, dar și la înfrumusețarea locului prin amenajarea unei fântâni (marcată textual de 

Psalmul 91 și pictural printr-o scenă tipică de peisaj carpatic, ilustrând un grup de căprioare și 

alte animale sălbatice adăpându-se dintr-un izvor) și a unui spațiu de depozitare selectivă a 

deșeurilor.  

Trebuie identificate căile de reabilitare a industriilor mici şi elaborarea de programe de 

dezvoltare pentru acestea; este necesară identificarea programelor de finanţare externă şi a 

posibilităţilor de acces la sursele de finanţare, precum și creerea de posibilităţi care sa ofere 

facilităţi eventualilor investitori.  

Comunităţile locale sunt dispuse să ofere facilităţi investitorilor. Pot oferi, cu chirie mică, 

spaţii pentru hale de producţie, grajduri pentru animale, terenuri. Este necesară elaborarea unui 

program de stimulare a înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii cu obiect de activitate 

prelucrarea resurselor locale, relansarea meştesugurilor tradiţionale şi de artizanat prin 

popularizarea pe scară mai largă a prestatorilor, organizarea de târguri de expoziţii, acordarea 

de facilităţi fiscale (reduceri de impozite, acordarea de credite cu dobânzi mici), atragerea 

tineretului în practicarea meştesugurilor şi a diferitelor ramuri ale turismului. 

 2.4.3. Turismul 

Zona în care se află teritoriul administrativ al comunei Padeș este caracterizată printr-un 

cadru natural generos prin toate componentele sale dar şi prin importante și variate atracţii 

turistice antropice, la care se adaugă păstrarea unor vechi ocupaţii şi meştesuguri, unor 

frumoase datini și obiceiuri populare. 

Valorificarea potenţialului turistic este favorizată de un acces rutier bun în zonă prin 

drumuri naţionale și judeţene, dar și printr-o reţea de drumuri comunale şi săteşti cu o viabilitate 

corespunzătoare în cea mai mare parte. 

Turismul rural, agroturismul 

Zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, vinuri și 

gastronomie de bună calitate și pe minunate tradiții folclorice. Desi aceste forme de turism sunt 

încă la inceput, există în regiune case și pensiuni care s-au adaptat cerintelor specifice acestui 

tip de turism. 

Obiective turistice din Padeş 

Peştera 10 din Valea Cernei 

Pestera 10 se află în Ciuceava Chicerii, la jumătatea distanţei dintre Ogaşul Sec şi 
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Ogaşul Chicerii, nu departe de Izvorul Cernei. Este numită şi Peştera Mare din Ciuceava 

Chicerii. 

Monumentul Proclamaţiei de la Padeş 

Monumentul Proclamaţiei de la Padeş a fost ridicat pe "Câmpia Soarelui", câmpul unde 

s-a desfăşurat evenimentul istoric ce a marcat începutul Revoluţiei din 1821, punct de cotitură 

în istoria Ţării Româneşti şi Moldovei (aşadar al României) din epoca fanariotă, cvasi-feudală, 

cu domnitori impuşi de imperiul Otoman, spre epoca modernă. 

Pestera Lazului 

Peştera Lacului este situată în arealul Vâlcan-Motru. Pe o suprafaţă de 2 ha, Peştera 

Lazului prezintă fenomene spectaculoase, cu aspecte concreţionare şi galerii înguste. Pestera 

Lazului e săpată în Valea Motrului Sec. Ea se dezvoltă în versantul drept al văii, la baza 

masivului Sohodoalele, reprezentând colectorul principal al platoului dolinar ce se află pe 

suprafaţa acestuia. 

Pestera Martel 

Peştera Martel este săpată în baza versantului stâng al Motrului Sec, sub abruptul 

masivului Faţa Pietricelei la o altitudine de 370 m şi la numai 1 m deasupra talvegului, şi poartă 

numele marelui speolog francez E.A. Martel. 

Lacul Valea lui Iovan 

Lacul Valea lui Iovan a fost realizat prin bararea râului Cerna în aval de confluenţa cu 

râul Iovan. Este situat într-o zonă încastrată între culmile sud-estice ale Masivului Godeanu şi 

cele nord-vestice ale Masivului Mehedinti, în aşa-numitul "culoar" al Cernei, în arealul Vâlcan-

Motru. 

Piatra Mică şi Piatra Mare 

Sunt  cele mai înalte masive muntoase care străjuiesc satul oferindu-i acestuia un climat 

de adăpost. Din punct de vedere geomorfologic sunt două creste reprezentative, alcătuite în 

totalitate din calcare jurasice şi care, datorită influenţelor submediteraneene, adăpostesc 

numeroase elemente de faună şi floră specifice Munţiilor Mehedinţi. Piatra Mare, cunoscută şi 

sub denumirea de Piatra Cloşani, are altitudinea de 1421 m , iar Piatra Mică are o altitudine de 

1125 m. În ambele masive se întâlnesc numeroase specii de plante şi flori (narcise, aglice, 

ţintaură, crin sălbatic, scumpie, etc.) precum şi numeroase animale salbatice (lup, urs, vipere, 

vulpi, scorpioni etc.). 

Valea Lupşei 

Partea inferioară a acestei văi este un adevărat amalgam de peşteri, galerii şi formaţiuni 

specifice exo şi endocarstului (izvoare, ponoare, lapiezuri etc.) 
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Avenul Mare din Sohodoalele Mari 

Din motive necunoscute, în literatura de specialitate, informaţiile despre acest aven 

lipsesc, doar într-o lucrare susţinută în Franţa a fost prezentată fauna acestei peşteri. Acest 

aven este situat la cca. 300-400 m distanţă faţă de peştera Aven 2 din Sohodoalele Mici, are o 

deschidere de cca. 15-20 m şi o adâncime aproximativă de cca. 25 metri. 

Cheile Motru Sec  

Au fost săpate de apele râului Motru Sec şi se întind pe o lungime de cca. 2 km. Intrarea 

în chei se face odată cu terminarea satului şi ţin până în zona numită “La Vânturiş”.  Pereţii 

cheilor sunt acoperiţi cu vegetaţie diversă (tufe de liliac, aluni, frasini, fagi etc.) şi adăpostesc 

numeroase peşteri. 

Pădurea Gorganu 

Face parte din ariile protejate din România, se intinde pe o suprafată de 21,3 hectare şi 

adăposteşte specii de alun turcesc, precum şi flora însoţitoare de influenţă submediteraneeană. 

Este situată la cca. 14 km de satul Motru Sec. 

Fântâni şi izvoare 

Câteva nume de izvoare şi fântâni cunoscute de localnici: Izvoarele Lupsei, La Bold 

(izvorul lui Ion ), Cicioru Rece, La Arion, Fântâna din Tărnicioara,  Fântâna lu' Toi, Gura Cheii, 

Fântâna lui Dionisie, Fântânile de pe Plai, etc  

Biserica de lemn din cimitir 

Poarta hramul ,,Înălţarea Domnului" mai este cunoscută şi sub denumirea de “Biserica lui 

Tudor Vladimirescu”. Construită din lemn, pe locul unei alte biserici,  în perioada 1789-1790, 

biserica este sub formă de corabie, acoperită cu şindrilă, reprezentând singurul loc de 

rugăciune al oamenilor din satele Motru Sec şi Cloşani până la construirea bisericilor din fiecare 

sat. În prezent nu se mai oficiază slujbe în biserică. 

Conacul boierului Palade 

Construit pe tăpşanul din imediata apropiere a confluenţei Motrului cu Motru Sec, 

conacul a aparţinut boierului Palade, fiind construit pe moşia soţiei. Data exactă a construcţiei 

nu se cunoaşte însă prima menţionare a acestuia apare într-un act scris la data de 1 aprilie 

1896. În perioada 1965-1978 în acest conac a avut sediul Şcoala Generală Motru Sec. În 

momentul actual, conacul se află într-o situaţie deplorabilă, fiind în pericol de prăbuşire. 

Casele Boierilor Alimănişteanu 

Situate pe tăpşanul de pe malul stâng al râului Motru, în imediata vecinătate a moşiei 

boierului Palade, fiind construite cam în aceiaşi perioadă ca şi conacul lui Palade. 
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Podul de piatră 

Situat sub conacul lui Palade, este o adevarată operă de artă,  fiind construit sub forma 

de arc pe la începutul secolului XX. Podul a fost construit peste râul Motru,  servind ca şi 

legatură pentru localnici din Motru Sec şi drumul judeţean Apa Neagră - Cloşani. În prezent, 

podul se află în pericol de prăbuşire. 

Varniţa lu' Toi 

Situată pe malul stâng al râului Motru Sec, la cca. 600 m de la terminarea satului, varniţa 

lu' Toi este o construcţie simplă dar care, pentru o bună parte a Plaiului Cloşani, a reprezentat o 

adevărată fabrică de var, ajutând la ridicarea multor case. Varniţa funcţionează de aproximativ 

30 de ani în această locaţie, fiind recunoscută în toate satele de sub munte pentru calitatea 

varului. Cel mai recunoscut vărar al acestor meleaguri a fost Ion Drăgan (79 ani), cunoscut şi 

sub porecla de Toi, care şi-a dedicat cea mai mare parte din viaţă acestei activităţi. 

Moara de la Buza Plaiului 

Localizată în locul numit Buza Plaiului, la confluenţa pâraielor Capra cu Dobrota, 

reprezintă, probabil, cea mai veche moară din zona Motrului Sec. Cunoscută şi sub denumirea 

de ,,Moara lui Tudor", putem să o plasăm în negura timpului ca datând din vremea pandurului 

Tudor. Prima apariţie documentară este datată în  30 octombrie 1904 într-un act emis de 

Judecătoria Turnu Severin. Moara funcţionează cu ajutorul apei, care este adusă pe erugă 

(canal), apoi cu ajutorul presiunii şi forţei, apa pune în mişcare ciutura care pune în mişcare 

piatra de moară rezultând un mălai fin şi de calitate superioară. Moara este încă funcţională, 

fiind îngrijită de moştenitorii lui Romică Barbu. 

Muntele Oslea 

Situat în comunele Padeş şi Tismana, arealul Vâlcan-Motru, ocupă suprafaţa de 280 ha. 

Are creasta calcaroasă, versantul sudic abrupt, pajişte cu diversitate floristică deosebită. Găsim 

aici Nigritella Nigra (o specie rară de orhidee) şi Daphne Cneorum. 

Ciucevele Cernei 

Situate în comuna Padeş, satul Cerna-Sat, arealul Vălcan-Motru, sunt incluse în Parcul 

Naţional Domogled şi ocupă suprafaţa de 1.166 ha. Găsim aici vegetaţie de stâncărie şi păduri 

de elemente sudice. 

Rezervaţia naturală Piatra Cloşanilor 

Rezervaţia naturală Piatra Cloşanilor este situată în comuna Padeş, arealul Vâlcan-

Motru, fiind inclusă în Parcul Naţional Domogled. Este o rezervaţie complexă de stâncărie cu 

elemente specific mediteraneene ce ocupă o suprafaţă de 1.730 ha. Înălţimi: 1.421 m Piatra 

Mare a Cloşanilor şi 1.163 m Piatra Mică. 
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Include Peştera Cloşani - Comuna Padeş, satul Cloşani (15 ha), formată in calcarele 

Motrului şi Peştera Cioaca cu Brebenei - Comuna Padeş, satul Motru Sec (20 ha), cu forme 

concreţionare deosebite, ambele lipsite de amenajare turistică şi neincluse în circuitul turistic. 

Rezervaţia naturală Piatra Cloşanilor este unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Oltenia, obiectiv pe care nu ar trebui să-l rataţi dacă vă aflaţi în apropiere. 

Peştera Cloşani 

Peştera Cloşani este una dintre cele mai cunoscute peşteri din România, fiind localizată 

în judeţul Gorj, foarte aproape de Satul Cloşani, din localitatea Padeş şi ascunde unele dintre 

cele mai impresionante formaţiuni sculptate în pereţii calcaroşi de aici.  

Aflată în zona de protecţie a Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei,  accesul catre 

Peştera Cloşani se realizează foarte simplu. Această peşteră, situată într-o zonă pitorească din 

nordul Munţilor Mehedinţi, este o adevărată atracţie naturală, fiind protejată de lege, întrucât a 

fost declarată rezervaţie naturală de tip mixt. 

Peştera Cloşani se afla la o altitudine de aproximativ 440 metri, iar galeriile sale se 

desfăşoară pe o lungime ce măsoară puţin peste 1000 metri, pe două planuri orizontale, numite 

Galeria Laboratoarelor şi Galeria Matei Ghica. Interiorul acestor galerii este impresionant, pereţii 

interiori fiind decoraţi cu numeroase formaţiuni calcaroase. De-a lungul galeriilor au fost 

sculptate diverse coloane, flori de calcit, stalagmite şi stalactite, albe sau de diferite nuanţe de 

roşu. 

În interiorul Peşterii Cloşani au fost descoperite în jur de 70 de specii de animale 

microscopice, folosite în diverse experimente de către specialişti, dar şi o specie de lilieci, 

numită Rhinolophus ferrumequinum (liliacul troglofil). Datorită tuturor bogăţiilor pe care le 

ascunde şi care trebuie protejate, acest adevărat monument spelogic nu poate fi vizitat decât cu 

aprobarea Institutului de Cercetări Speologice “Emil Racoviţă” din Bucureşti. 

Rezervatia naturală Cheile Corcoaiei 

Rezervaţia naturală Cheile Corcoaiei se află în Munţii Mehedinţi, aparţinând administrativ 

de comuna Padeş, judeţul Gorj. Cheile au fost declarate arie protejată în anul 2000 şi fac parte 

din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei. 

Este necesară elaborarea unui program de dezvoltare a diverselor ramuri ale turismului. 

Potenţialul turistic al zonei poate fi controlat și sporit printr-un studiu de reabilitare complexă a 

zonei, atât economico-social cât şi natural. 

2.5 POPULAŢIA – ELEMENTELE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE 

2.5.1 Evoluţia populaţiei 

Numărul și structura populației sintetizează, în mărimea și evoluția sa, influența unui 

https://www.descoperimlumeaimpreuna.ro/rezervatia-naturala-cheile-corcoaiei-gorj-2
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complex de factori de natură economică, socială și demografică ce au acționat asupra comunei 

Padeș în decursul timpului. 

Densitatea medie a populaţiei la nivelul județului Gorj este de 81,36 loc./kmp dar mult 

diferenţiată pe cele două medii: 261,61 loc./kmp în mediul urban şi 57,77 loc./kmp în mediul 

rural. În profil teritorial densitatea prezintă diferenţieri marcante de la 13,2 loc./kmp în comuna 

Padeş până la 1035,3 loc./kmp în municipiul Târgu Jiu. În afară de o diferenţiere pe cele două 

medii (urban/rural) densitatea populaţiei se diferenţiază şi pe unităţi de relief. Cele mai mici 

densităţi, din acest punct de vedere, se înregistrează în zona montană (Padeş, Peştişani, 

Schela, Muşeteşti –sub 25 loc./kmp şi Tismana, Stăneşti, Bumbeşti-Jiu, Crasna, Crasna, 

Novaci, Baia de Fier, Polovragi cu densităţi cuprinse între 25 şi 55 loc./kmp). De asemenea 

există o diferenţiere a densităţii şi datorită unui anumit decalaj în dezvoltarea judeţului Gorj, un 

anumit clivaj între partea de est profund rurala (cu densităţi sub 55 loc./kmp) şi partea de vest 

cu densităţi mai ridicate ale populaţiei. 

În perioada 2000-2008 majoritatea UAT-urilor au înregistrat descreşteri (unele din ele 

importante, de peste 10%). 

Scăderea populaţiei s-a datorat până în anul 1990 politicii de dezvoltare economică 

excesiv industrială, care a condus la atragerea forţei de muncă din mediul rural în oraşele 

industriale din Judeţul Gorj sau din afara lui. După 1990, populaţia comunei a scăzut în 

continuare, migraţia populaţiei tinere către mediul urban continuând. Între 1992 şi 2002 (anii de 

referinţă ai ultimelor recensăminte) s-au înregistrat dezechilibre în mişcarea naturală a 

populaţiei prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii, rezultând un spor natural negativ. 

Rezultatul influenței privatizării, schimbărilor în structura socială a populației, șomajului 

se oglindesc în evoluția numărului de locuitori, pe perioade de timp mai îndelungate. 

Anul 1912 1930 1941 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2008 

Padeş 3217 3304 3639 3623 3987 4652 6674 5161 5160 5084 

Populația comunei Padeș înregistrată la recensământul din anul 2011 a fost de 4953 

locuitori. Datele statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj arată că în anul 

2009 populația era de 5049 locuitori iar în anul 2010 era de 5008 locuitori. În anul 2018 

populația a fost de 4874 locuitori fapt ce evidențiază scaderea populației în ultimii ani. 

Structura populației pe grupe de vârstă:  0-14 ani = 722 

                                                           15-59 ani = 3141 

                                                            60 ani și peste = 1011 
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SITUAŢIA POPULAŢIEI COMUNA PADEȘ ÎN ANUL 2011 
 

LOCALITATE 
NUMĂR 

PERSOANE  

SAT CĂLUGĂRENI 696 

SAT APA NEAGRĂ 430 

SAT CERNA-SAT 76 

SAT CLOȘANI 1025 

SAT MOTRU-SEC 978 

SAT ORZEȘTI 387 

SAT PADEȘ 804 

SAT VĂIENI 404 
 

Sursa: Date preluate din informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj.  

În anul 2011, populaţia comunei număra 4953 locuitori, din care 50,33% bărbaţi şi 

49,67% femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiesc 14,81% pe când persoanele peste 59 de ani 

alcătuiesc 20,74% din populaţia totală. În 2011 densitatea populaţiei la nivelul comunei este de 

12,89 locuitori/km2.  

Evoluția populației la nivelul întregii comune este prezentată în graficul următor:  
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SITUAŢIA POPULAŢIEI ÎNTRE ANII 2009 ȘI 2018 COMUNA PADEȘ 
 

ANUL COMUNA 
NUMĂR 

PERSOANE 
TOTAL 

2009 PADEȘ 5049 

2010 PADEȘ 5008 

2011 PADEȘ 4953 

2012 PADEȘ 4948 

2013 PADEȘ 4926 

2014 PADEȘ 4939 

2015 PADEȘ 4939 

2016 PADEȘ 4926 

2017 PADEȘ 4891 

2018 PADEȘ 4874 
 

Sursa: Date preluate din informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj.  

Numărul de gospodării de pe teritoriul comunei Padeș la nivelul anului 2011 este 

prezentat în tabelul următor: 

Localitatea 
Număr 

gospodării 

Călugăreni 231 

Apa Neagră 147 

Cerna-Sat 37 

Cloșani 343 

Motru-Sec 333 

Orzești 137 

Padeș 272 

Văieni 142 

TOTAL 1642 

Sursa: Date preluate din informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică 

Gorj. 

2.5.2 Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă 

Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de îmbătrânire a 

populației.  

Întrucât în evidenţele curente statistice, structura populaţiei pe grupe de vârstă se 

urmăreşte în teritoriu numai la nivel de judeţ şi pe categorii de localitate (urban/rural) se va 

prezenta această structură a populaţiei la nivel de comună în graficul următor: 
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Comuna Padeș 
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Din datele prezentate se observă ponderea mare a populaţiei apte pentru muncă (15-59 

ani) şi mai puţin a persoanelor tinere (0-14 ani). 

2.5.3 Resursele de muncă și populaţia ocupată 

Din graficul prezentat mai sus se observă că populaţia cuprinsă între 15-59 ani formează 

populaţia aptă de muncă şi are ponderea cea mai mare din totalul populaţiei. 

Populaţia tânără (0-14 ani) este mai mică decât populaţia în vârstă (peste 60 ani), ceea 

ce înseamnă că populaţia aptă de muncă în comuna Padeș este îmbătrânită.  

De obicei, se consideră că grupa tinerilor este dominantă atunci când vârstele sub 20 ani 

deţin peste 35% din totalul populaţiei. Dacă vârsta de până la 20 ani reprezintă 30% din totalul 

populaţiei, se consideră că populaţia are tendinţă de îmbătrânire. Pentru comuna Padeș 

populaţia tânără de până la 20 ani reprezintă 21,01% din totalul populaţiei, deci se poate spune 

ca populaţia din comuna Padeș are tendinţa de îmbătrânire. 

Comuna Padeș poate fi situată în grupa localităţilor în care apare «îmbătrânirea 

evidentă».  

Populaţia comunei Padeș are o perspectivă bună din punct de vedere al asigurării mâinii 

de lucru pe termen mediu (10 ani) şi termen lung (20 ani). 

Populaţia bătrână fiind dominantă ridică probleme de investiţii pentru ocrotirea sănătăţii, 

pentru ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc. 

MIȘCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE 

Mişcarea naturală a populaţiei defineşte schimbările care se produc în numărul şi 

structura populaţiei ca urmare a naşterilor şi deceselor, din cadrul unei populaţii. 
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Natalitatea 

Reprezintă frecvenţa sau intensitatea naşterilor în cadrul unei populaţii, acest fenomen 

fiind influenţat de politica demografică promovată în diferite etape precum şi de elemente cum 

ar fi structura pe grupe de vârste şi sexe, ponderea populaţiei fertile, nivelul de dezvoltare 

economică, standardul de viaţă, gradul de instruire al populaţiei etc. 

Valorile natalităţii în județul Gorj se încadrează în cele care caracterizează ansamblul 

naţional (8‰), fiind cuprinse între 2,3‰ şi 12,5 ‰. Deşi există unele diferenţe şi între mediul 

urban (cu o medie de 8.5 ‰) şi cel rural (media fiind de 7,9‰), totuşi cele mai mari diferenţe se 

înregistrează în profil teritorial. Astfel, există un clivaj între partea de sud (cu o rata redusă a 

natalităţii) şi cea din nordul județului (cu valori mai ridicate ale acestui indicator). Cele mai mari 

valori din mediul urban se înregistrează în Rovinari (12,2‰), acolo unde populaţia este relativ 

tânără, iar cele mai mici se regăsesc în oraşul Ţicleni (6,5‰). În mediul rural cea mai mare 

valoare aparţine comunei Hurezani (12,5‰), în timp ce comuna Arcani are cea mai mică rată a 

natalităţii de 2,3‰. Doar 21% din UATurilor județului au o rata a natalităţii mai mare de 10‰, în 

timp ce peste 27% dintre ele se încadrează în valori de sub 7‰ ale acestui indicator. 

Rata de fertilitate generală este un indicator obţinut din raportarea numărului născuţilor 

vii într-o perioadă la numărul mediu al populaţiei feminine fertile (cu vârste între 15 şi 49 de 

ani). Rata medie de fertilitate în județul Gorj este de 32,9 ‰, cu diferenţele aferente între mediul 

urban (cu o medie de 30,1‰) şi cel rural (cu o medie de 36,5‰). Cele mai mari valori ale 

fertilităţii se înregistrează în mediul rural, peste 22 de UAT-uri având o fertilitate de peste 40‰. 

În mediul urban numai Rovinari atinge 40‰, celelalte oraşe având rate mai mici ale acestui 

indicator. Cele mai mici valori (de sub 25‰) caracterizează doar UAT-uri care aparţin mediului 

rural, un număr de 11 dintre ele fiind caracterizate de astfel de valori. 

Mortalitatea 

Mortalitatea reprezintă frecvenţa deceselor în cadrul unei populaţii şi, alături de 

natalitate, completează mişcarea naturală a populaţiei. Rata medie a mortalităţii este de 13,4‰, 

55‰ cu diferenţieri marcante între mediul urban (cu o medie de 9‰) şi mediul urban (cu o 

medie de 14,1‰). 

Cele mai mari rate ale mortalităţii (de peste 16‰) se înregistrează în zonele rurale din 

partea de sud-vest a județului (unde nivelul dezvoltării economice este destul de scăzut) şi în 

zona de nord a județului. Cele mai mici valori se înregistrează în oraşe şi în zonele adiacente 

acestora. Cea mai mică valoare a ratei mortalităţii se înregistrează în oraşul Rovinari (cu o 

populaţie tânără) iar cea mai mare valoare în comuna Arcani (peste 25‰). 
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Cele mai multe UAT-uri se încadrează în valori cuprinse între 10‰ şi 15‰, valori relativ 

mari, datorate în special nivelului economic relativ scăzut dar, în anumite zone, şi îmbătrânirii 

populaţiei. 

Speranţa de viaţă la naştere este de 73,35 ani pentru anii 2006-2008, diferenţiată pe 

cele două sexe (70,27 ani pentru populaţia masculină şi 76,51 ani pentru cea feminină) şi cu 

mici diferenţieri între cele două medii (73,51 pentru mediul urban şi 72,92 pentru mediul rural). 

În tabelul următor se va prezenta evoluţia sporului natural și a componentelor sale, la 

nivel de comună în perioada 2009 - 2017: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Născuţi vii 44 43 37 57 41 37 44 40 43 

Decedaţi 46 65 63 67 58 58 51 43 44 

Spor natural -2 -22 -26 -10 -17 -21 -7 -3 -1 

Sursa: Date preluate din informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică 
Gorj. 

De menţionat este faptul că în anul 2011 s-a înregistrat cea mai mare valoare negativă a 

sporului natural. 

Valoarea negativă se păstrează și în anii următori deoarece populaţia este îmbătrânită 

iar oamenii tineri migrează spre oraşe în căutarea unor locuri de muncă şi o viaţă mai bună. 

După anul 1989 însă, valorile absolute ale sporului natural au rămas tot negative. Astfel, 

urmare a deteriorării nivelului de trai în general, a măsurilor luate de legalizarea întreruperilor 

de sarcină, etc., au făcut ca valorile sporului natural să scadă de la un an la altul. În ceea ce 

privește mișcarea migratorie după anul 1989, a înregistrat valori anuale negative.   

Personalul muncitor din comună a preferat deplasarea spre locul de muncă din unitățile 

economice industriale ale orașelor vecine. 

Aceste valori reflectă declinul economic înregistrat în această perioadă de tranziție, de 

trecere la economia de piață - capitalistă, când numeroase unități economice industriale au fost 

restructurate sau chiar lichidate în centrele urbane din județ sau din afara județului Gorj, iar 

personalul muncitor, disponibilizat s-a întors în general în localitățile de unde au plecat, deci în 

cadrul comunei Padeș. 

În anul 1990 s-a înregistrat cel mai mare număr de plecări în marea majoritate a 

comunelor din județul Gorj deci și un sold migratoriu negativ foarte mare ca urmare a înlăturării 

restricțiilor de intrare cu domiciliu stabil, în marile centre urbane din toată țara. 
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STRUCTURA POPULAȚIEI OCUPATE PE RAMURI DE ACTIVITATE 

COMUNĂ, 
SATE 

GRUPE MAJORE DE OCUPAȚII 

POPULATIA  
STABILA 

OCUPATA 
 

TOTAL 

Membri ai 
corpului 

legislativ, ai 
executivului, 

inalti 
conducatori 

ai 
administratiei 

publice, 
conducatori 
si functionari 

superiori 

Specialisti 
in diverse 
domenii 

de 
activitate 

Tehnicieni 
si alti 

specialisti 
din 

domeniul 
tehnic 

Functionari 
administrativi 

Lucratori 
in 

domeniul 
serviciilor 

Lucratori 
calificati  in 
agricultura, 
silvicultura 
si pescuit 

Muncitori 
calificati si 
asimilati 

Operatori la 
instalatii si 

masini; 
asamblori de 

masini si 
echipamente 

Muncitori 
necalificati 

PADEȘ 2175 18 108 53 93 116 1060 238 172 317 

CĂLUGĂRENI 354 5 13 11 14 17 176 49 35 34 

APA NEAGRĂ 217 * 12 8 6 19 88 42 21 19 

CERNA-SAT 31 - * - - * 9 8 * 9 

CLOȘANI 467 * 30 11 20 22 210 41 38 93 

MOTRU-SEC 380 * 9 - 13 28 230 14 19 65 

ORZEȘTI 177 4 12 * 16 6 67 25 11 34 

PADEȘ 350 * 20 14 12 12 194 35 26 35 

VĂIENI 199 * 11 7 12 10 86 24 20 28 

 Sursa: Date preluate din informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică 

Gorj. 

Ocupația locuitorilor a suferit transformări în ultima jumătate de secol, multă vreme 

ocupația principală fiind creșterea animalelor (ovine, bovine). La aceasta se poate adăuga și 

cultivarea terenurilor cu porumb, grâu, plante furajere, pomi și viță de vie. După anul 1970 a 

avut loc o reorientare a forței de muncă spre bazinele carbonifere Rovinari și Jilț inclusiv in cele 

doua termocentrale de la Rovinari și Turceni. Începând cu anul 1997,o dată cu reducerea 

extracției de lignit, au avut loc disponibilizări masive ale minerilor navetiști. În prezent, populația 

ocupată este repartizată în proporție de 96% în sectorul primar (reprezentat de producția 

vegetală și animală), lipsind în totalitate activitatea secundară. Un procent de 3,2% se afla 

angajat în sectorul terțiar care îmbracă toate aspectele de prelucrare, valorificare atât a 

produselor agricole brute cât și a celor industrializate și prelucrate.  

Starea de sănătate a populației 

La nivelul județului Gorj la data de 31 decembrie 2017 desfășoară activitate de asistență 

medicală comunitară un numar de 120 asistenți medicali comunitari (26 in urban și 94 în rural) 

și 15 mediatoare sanitare (9 în urban și 6 în rural). Astfel, din numărul totalul de 70 localități 

existente în Gorj, în 65 de localități isi desfășoară activitatea asistenți medicali comunitari și 

mediatoare sanitare (acolo unde există și populație de etnie romă).  

Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă sunt 

urmatoarele:  

- asistenţa medicală în afecţiunile acute şi urgenţele medico-chirurgicale, în limitele 

competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice; 
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 - trimitere către alte specialităţi în vederea internării, în situaţiile care depăşesc 

competenţele medicului de familie; 

 - administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţă care se asigură din trusa 

de urgentă a centrului de permanenţă sau a cabinetului medical în cazul în care permanența se 

asigură la cabinetul medical; 

 - eliberarea unei adeverinţe medicale pentru pacient, cu care se va prezenta a doua zi 

la medicul său de familie pentru prescrierea reţetei; în zilele de sâmbăta, duminică şi sărbători 

legale, medicaţia se asigură din trusa de urgenţă atât cât va fi necesar pacientului până ajunge 

la medicul său de familie. 

Serviciile medicale se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de 

asigurat al acestora. 

La nivelul județului Gorj funcționează un numar de 20 centre de permanență, (7 în 

mediul urban , 13 în mediul rural din care 9 sunt spații puse la dispozitie de primării și 11 sunt 

spații în Cabinetele Medicilor de Familie) autorizate sanitar. Starea de sănătate a populației 

este evaluată prin indicatorii demografici natalitatea, mortalitatea generală, mortalitatea 

infantilă, decese pe cauze, spor natural calculat lunar, trimestrial și anual prin date colectate de 

la furnizorii de servicii medicale din toate nivelele de asistență medicală cât și prin nivelul 

indicatorilor specifici, respectiv indicatorii de morbiditate – incidență și prevalență.  

Cel mai apropiat centru de permanență de comuna Padeș este CENTRUL DE 

PERMANENȚĂ Tismana. Localitatile arondate Centrului de permanență Tismana sunt : 

Tismana, Godinești, Padeș. Tipul Centrului de permanență – CP fix 

Comparativ cu anul 2016 natalitatea creste de la 5.6‰ la 5.8‰. Natalitatea diferă pe 

cele două medii, astfel, în mediul urban scade la sfarsitul lunii noiembrie a anului 2017 cu 0.2‰ 

comparativ cu aceeşi perioadă a anului 2016, iar în mediul rural natalitatea creste de la 6.7‰ în 

anul 2016 la 7.3‰ în anul 2017. 

În anul 2017 (ianuarie-noiembrie) decesele generale au crescut faţă de aceeasi perioadă 

anul 2016 de la 10,56‰ la 10,67‰. Se remarcă în continuare în anul 2017 o mortalitate mai 

mare în mediul rural (2364 decese la nivel de județ) decât în urban (1151 decese la nivel de 

județ).  

Mortalitatea prin bolile aparatului circulator rămâne în continuare prima cauză de deces 

cu un procent de 63.7% din totalul deceselor în județul Gorj, numărul de decese a crescut în 

anul 2017 ( ianuarie-noiembrie) față de aceeasi perioada a anului 2016 cu 38 de cazuri. În anul 

2017 numărul deceselor prin boli cerebro-vasculare a scăzut cu 12 decese față de anul 2016. 

Numărul cazurilor de deces prin tumori a crescut în anul 2017 cu 7 cazuri față de anul 2016 
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reprezentând în continuare a doua cauză de deces în județul Gorj cu un procent de 19.3%. 

Decesele prin boli ale aparatului digestiv rămân o importantă cauză de deces în județul nostru, 

astfel în anul 2017 numărul cazurilor de deces a crescut faţă de anul 2016 cu 9 cazuri. 

Urmează, în scadere faţă de anul anterior, decese prin boli ale aparatului respirator (-18 

decese), sistemului nervos şi organelor de simţ in usoara crestere (2 decese) şi boli infecţioase 

şi parazitare in scadere (-5 decese). A scăzut numărul de decese în anul 2017 faţă de anul 

2016 în cazul accidentelor (- 10 decese), afecţiunilor perinatale (-2 decese) si anomaliilor 

congenitale (-1 deces). 

Dezvoltarea asistenţei medicale primare: 

 - prin asigurarea unei asistenţe medicale primare accesibilă în egală masură pentru toţi 

locuitorii județului; 

- toate localităţile din judeţ au asistenţă medicală asigurata; 

- dezvoltarea programelor de screening şi de profilaxie, cu implicarea medicilor de 

familie în aceste programe, măsura ce poate contribui pe termen lung la reducerea costurilor de 

tratament; 

 În comuna Padeș există trei cabinete medicale de familie în cate își desfășoară 

activitatea trei medici de familie. 

Unităţi sanitare, pe categorii 
de unităţi sanitare şi forme 

de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 
Numar 3,00 

Unităţi sanitare, pe categorii 
de unităţi sanitare şi forme 

de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 

stomatologice 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 
Numar 1,00 

Unităţi sanitare, pe categorii 
de unităţi sanitare şi forme 

de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Puncte 

farmaceutice 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 
Numar 2,00 

Personalul medico-sanitar, 
pe categorii de cadre 

medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Medici 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 

Numar 
persoane 

3,00 

Personalul medico-sanitar, 
pe categorii de cadre 

medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici de 

familie 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 

Numar 
persoane 

3,00 

Personalul medico-sanitar, 
pe categorii de cadre 

medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 

Stomatologi 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 

Numar 
persoane 

1,00 

Personalul medico-sanitar, 
pe categorii de cadre 

medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 

Personal sanitar mediu 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate publica 

Numar 
persoane 

1,00 

Personalul medico-sanitar, 
pe categorii de cadre 

medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 

Personal sanitar mediu 

Forme de 
proprietate - 

Proprietate privata 

Numar 
persoane 

5,00 

Centre medicale de 
permanenţă (Număr) 

  Numar 0,00 

Persoane care au boli 
cardiovasculare (Persoane) 

  Numar 620,00 

Cea mai alarmantă situație o constituie descreșterea continuă a natalității. Cauzele 

acestor fenomene se regaăsesc atât în scăderea dramatică a nivelului de trai și a stresului 
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pricinuit de pierderea locurilor de muncă, cât și slabei educații pentru sănătate. Un număr 

important de tineri, din cauza creșterii șomajului, cu greu se hotărăsc a întemeia o familie, iar 

cuplurile tinere fac din ce în ce mai puțini copii, principala cauză fiind diminuarea nivelului de 

trai și lipsa perspectivelor redresării stării lor materiale. Un fapt pozitiv îl constituie creșterea 

numărului locuitorilor care se informează și merg periodic la cabinetul medical. 

Conform aprecierilor făcute de autoritățile locale și pacienți, corpul medical care 

deservește comuna este profesionist, responsabil și devotat activității de asigurare a asistenței 

medicale. 

Măsuri necesare pentru îmbunătățirea sănătății populației: 

• cresterea adresabilității către medicul de familie, creşterea accesului populaţiei 

neasigurate la servicii medicale; 

 • cresterea numărului de persoane înscrise la medicul de familie; 

 • îmbunătățirea indicatorilor demografici; 

 • o îmbunătățire a indicatorilor ilustrativi pentru calitatea și cantitatea asitenței medicale 

acordate; 

 • îmbunătățire a indicatorilor de morbiditate la nivel de județ; 

 • decongestionarea unităților sanitare publice cu paturi prin menținerea individului în 

propriul său mediu de viață; 

 • îmbunătățirea percepției medicilor de familie și a medicilor specialiști, a oficialităților 

din comună precum și a populației din comună vis a vis de AMC (ACTIVITĂȚI DE MEDIERE 

SANITARĂ). 

• Datorită migraţiei tinerilor către oraşe sau străinătate în comunităţile rurale se 

manifestă un fenomen de îmbătrânire. De bătrânii rămaşi în localitate nu are cine să aibă grijă. 

În acest sens se impune înfiinţarea unui azil de bătrâni zonal. 

• Se impune înfiinţarea unui centru medical comunitar, care pe lângă cabinetele 

medicale de familie să mai poată oferi şi alte servicii de calitate: cabinet stomatologic, farmacie, 

etc. 

Disfuncţionalităţi în sistemul demografic: 

- Dezechilibrul în mişcarea naturală a populaţiei prin scăderea ratei anuale a natalităţii şi 

cresterea ratei mortalităţii în ultimii ani rezultând un spor natural negativ la nivelul județului, 

comuna Padeș având o scădere a numarului populatiei rezultând un spor negativ; 

- Comuna Padeș dispune de un potențial uman relativ scăzut (circa 4874 persoane), 

sunt premize ca scăderea continuă a populației din ultimul deceniu să se oprească trecând în 3 

- 5 ani la valori pozitive; 
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- Declinul volumului de activitate în ramurile de bază are consecințe negative asupra 

folosirii resurselor de muncă, asupra calității vieții populației și a asigurării resurselor financiare 

necesare realizării unor programe de modernizare a locaității. 

- Trebuie menționat faptul că într-o localitate în care nu sunt satisfăcute posibilitățile de 

ocupare a potențialului de forță de muncă, deplasările prin exercitarea activităților în afara 

localităților respective sunt numeroase. Acest fapt determină fenomenul de navetism. 

Fondul de locuințe 

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de 

proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, 

veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi 

alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit.  

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 

 - fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină 

administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în 

proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum și fondul care se află în administrarea 

gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor 

municipale;  

- fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit 

individuale, apartamente și case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele 

cooperativelor de construcţie a locuinţelor) și fondul care se află în proprietatea persoanelor 

juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor 

proprii;  

- fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea 

personală, în proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice și 

private;  

- proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea 

întreprinderilor mixte cu participare străină. 

Numărul total de locuințe în comuna Padeș în anul 2011  era de 2157 locuinte. În ultimii 

ani, ritmul mediu anual de construcții de locuințe a fost de foarte mic, în anul 2016, 

înregistrându-se un numar de 12 autorizații de construire pentru locuințe, iar în anul 2018, 

numarul autorizatiilor de construire a scazut la 8, fapt ce denotă gradul scăzut de dezvoltare 

economică al localității.  Constructiile noi de locuinte sunt realizate din materiale durabile și au 

un standard de confort ridicat, apropiindu-se de cel urban.  
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Locuințe convenționale după numărul și suprafața camerelor 

COMUNE,SATE 

Loc.convent Numarul camerelor Suprafata camerelor - mp- 

Total Total 
Camere 

 de 
locuit 

Camere 
 utilizate 
 numai in 
 scopuri  

profesionale, 
 comerciale  

Total 
Suprafata 
camerelor 
 de locuit 

Suprafata 
 camerelor 
 utilizate 
 numai in 
 scopuri  

profesionale, 
 comerciale  

  COMUNA  PADES 2157 5456 5451 5 69316 69221 95 

Locuinte cu 1 camera 346 346 346 0 4238 4238 0 

Locuinte cu 2 camere 821 1642 1640 2 20521 20496 25 

Locuinte cu 3 camere 657 1971 1970 1 24672 24642 30 

Locuinte cu 4 camere 220 880 879 1 11905 11881 24 

Locuinte cu 5 camere si peste 113 617 616 1 7980 7964 16 

  SAT CĂLUGĂRENI 298 795 794 1 9955 9925 30 

Locuinte cu 1 camera 56 56 56 0 737 737 0 

Locuinte cu 2 camere 92 184 184 0 2290 2290 0 

Locuinte cu 3 camere 87 261 260 1 3138 3108 30 

Locuinte cu 4 camere 36 144 144 0 1990 1990 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 27 150 150 0 1800 1800 0 

  SAT APA NEAGRĂ 168 482 482 0 6332 6332 0 

Locuinte cu 1 camera 15 15 15 0 163 163 0 

Locuinte cu 2 camere 45 90 90 0 1304 1304 0 

Locuinte cu 3 camere 69 207 207 0 2619 2619 0 

Locuinte cu 4 camere 28 112 112 0 1425 1425 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 11 58 58 0 821 821 0 

  SAT CERNA-SAT 127 254 254 0 3176 3176 0 

Locuinte cu 1 camera 37 37 37 0 424 424 0 

Locuinte cu 2 camere 65 130 130 0 1580 1580 0 

Locuinte cu 3 camere 16 48 48 0 575 575 0 

Locuinte cu 4 camere 7 28 28 0 432 432 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 2 11 11 0 165 165 0 

 SAT CLOȘANI 457 1150 1150 0 14793 14793 0 

Locuinte cu 1 camera 64 64 64 0 803 803 0 

Locuinte cu 2 camere 190 380 380 0 4741 4741 0 

Locuinte cu 3 camere 134 402 402 0 5297 5297 0 

Locuinte cu 4 camere 46 184 184 0 2409 2409 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 23 120 120 0 1543 1543 0 

 SAT MOTRU-SEC 411 994 992 2 12535 12510 25 

Locuinte cu 1 camera 81 81 81 0 970 970 0 

Locuinte cu 2 camere 153 306 304 2 3692 3667 25 

Locuinte cu 3 camere 130 390 390 0 4814 4814 0 

Locuinte cu 4 camere 31 124 124 0 1722 1722 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 16 93 93 0 1337 1337 0 
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 SAT ORZEȘTI 162 383 383 0 4628 4628 0 

Locuinte cu 1 camera 32 32 32 0 409 409 0 

Locuinte cu 2 camere 71 142 142 0 1698 1698 0 

Locuinte cu 3 camere 37 111 111 0 1326 1326 0 

Locuinte cu 4 camere 15 60 60 0 746 746 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 7 38 38 0 449 449 0 

 SAT PADEȘ 347 940 938 2 12283 12243 40 

Locuinte cu 1 camera 33 33 33 0 426 426 0 

Locuinte cu 2 camere 126 252 252 0 3378 3378 0 

Locuinte cu 3 camere 128 384 384 0 4871 4871 0 

Locuinte cu 4 camere 39 156 155 1 2113 2089 24 

Locuinte cu 5 camere si peste 21 115 114 1 1495 1479 16 

 SAT VĂIENI 187 458 458 0 5614 5614 0 

Locuinte cu 1 camera 28 28 28 0 306 306 0 

Locuinte cu 2 camere 79 158 158 0 1838 1838 0 

Locuinte cu 3 camere 56 168 168 0 2032 2032 0 

Locuinte cu 4 camere 18 72 72 0 1068 1068 0 

Locuinte cu 5 camere si peste 6 32 32 0 370 370 0 

Locuințe după dotarea cu dependințe 

 
COMUNE,SATE 

Locuinte 
cu 

bucatarie/ 
chicineta 

- situata  
in 
 

Locuinta 

- situata 
in 

 afara 
locuintei 

Instalatii 
de 

 gatit 
intr-un 

alt tip de 
incapere 

Locuinte 
cu baie 
 (cada 
si/sau 
dus) 

- 
situata  

in 
 

locuinta 

- situata 
in 

 afara 
locuintei 

Locuinte 
cu 

 closet 
cu apa 

- situat  
in 
 

locuinta 

- situat 
in 

 afara 
locuintei 

COMUNA 
PADEȘ 

1976 1697 259 20 707 677 30 517 496 21 

CĂLUGĂRENI 265 256 8 1 120 119 1 119 115 4 

APA  NEAGRĂ 157 136 21 0 66 63 3 65 59 6 

CERNA-SAT 112 36 76 0 15 11 4 14 11 3 

CLOȘANI 416 400 16 0 152 147 5 115 115 0 

MOTRU-SEC 379 276 89 14 138 135 3 86 80 6 

ORZEȘTI 153 133 15 5 62 61 1 40 39 1 

PADEȘ 336 329 7 0 105 92 13 55 54 1 

VĂIENI 158 131 27 0 49 49 0 23 23 0 

Locuințe după dotarea cu instalații 

  

CLADIRI IN 
CARE SE 
AFLA 
LOCUINTE  

Instalatie 
de 

alimentare 
cu apa 

Instalatie 
de 

alimentare 
cu apa 
calda      

Instalatie 
de 

canalizare 

Racord la 
reteaua de 

energie 
electrica 

Racord la 
reteaua de 
distributie a 

gazelor 

Incalzire 
centrala 

A 1 2 3 4 5 6 7 

  PADES 2133 829 464 778 2013          - 62 

       CALUGARENI 292 155 72 135 280          - 12 

       APA NEAGRA 160 62 57 62 157          - 12 

       CERNA SAT 124 10 4 9 91          - 5 

       CLOSANI 456 206 111 206 418          - 5 

       MOTRU SEC 407 147 90 147 397          - 10 
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       ORZESTI 161 66 56 66 153          - 4 

       PADES 346 132 54 102 344          - 4 

       VAIENI 187 51 20 51 173          - 10 

 

Locuințe după combustibilul folosit pentru gătit și modul de încălzire 

COMUNE,SATE 

Locuinte  
dupa 

 
combustibilul 
folosit pentru 

gatit 

- gaze  

- 
combustibil  

solid 
- 

altul  

Modul 
de 

 
incalzire 

 a 
locuintei 

centrala  
termica 

 proprie cu  
combustibil 

 solid 

Fara 
 incalzire 
 centrala, 
incalzirea 
se face cu   
combustibil 

 solid 

Nu 
exista 

incalzire 
deloc 

COMUNA 
PADES 

2157 1382 732 43 2052 68 1968 105 

CALUGARENI 298 198 80 20 274 14 258 24 

APA NEAGRA 168 110 58 0 163 16 147 5 

CERNA SAT 127 52 75 0 119 5 114 8 

CLOSANI 457 282 160 15 440 5 431 17 

MOTRU SEC 411 267 136 8 392 10 375 19 

ORZESTI 162 140 22 0 161 4 156 1 

PADES 347 215 132 0 340 4 336 7 

VAIENI 187 118 69 0 163 10 151 24 

 

Disfuncţionalităţi la nivelul fondului de locuințe: 

Fondul imobiliar se deteriorează rapid din cauza întreținerii necorespunzătoare a 

clădirilor vechi. Numeroase familii cu venituri scăzute și medii locuiesc în clădiri cu risc seismic 

ridicat, în imobile degradate, neavând la dispoziție resursele necesare pentru a face 

îmbunătățiri. Aceste clădiri reprezintă un pericol pentru locatari și public, o amenințare la adresa 

patrimoniului arhitectural al României și a vitalității satelor. 

Locuințele vechi din mediul rural sunt în cele mai multe cazuri și insalubre, fără acces la 

utilități, și folosesc mijloace de încălzire improvizate care pun în pericol viața locatarilor. 

Vechimea fondului de locuințe din mediul rural sugerează necesitatea modernizării și realizării 

de construcții noi.  

Fondul locativ rural este de asemenea dominat de locuințele cu două și trei camere 

pentru toate categoriile de venit. Totuși, creșterea graduală a locuințelor cu mai multe camere 

indică o corelație directă dintre venit și numărul de camere. 

2.6 CIRCULAŢIA 

Accesibilitatea în Comuna Padeș se face pe cale rutieră. Nu există căi de comunicație 

feroviară în teritoriul administrativ al comunei. 

 2.6.1 Căi de comunicaţie rutieră și transportul în comun  

Comuna beneficiază de o rețea de căi de comunicaţie rutieră, care deserveste satele 

comunei şi asigură şi legătura acestora cu satul resedință de comună dar și cu restul 
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comunelor din judetul Gorj. Astfel se realizează pentru locuitorii comunei, legatura cu centrele 

de interes major din judeţ și din afara acestuia. 

Rețeaua de căi rutiere din comună analizată în contextul legăturilor de transport 

judeţean, este formată din: 

- DN 67 D  – drum ce leagă comuna Padeș cu orașul Tismana și cu orașul Baia de Aramă 

din județul Mehedinți; 

- DN 66 A - drum ce leagă comuna Padeș cu comuna Obîrșia Cloșani din județul Mehedinți 

și orașul Tsmana; 

- DJ 671 – drum ce pleacă din DN 67 D din satul Apa Neagră pe care sunt situate satele 

Padeș, Văieni, Călugăreni, Motru-Sec și Cloșani; 

- DC 117 – drum ce pleacă din DJ 671 pe care este situat satul Văieni; 

- DC 39 – drum ce pleacă din DJ 671 și face legătura cu satul Brebina din orașul Baia de 

Aramă; 

- DC 119 – drum ce pleacă DJ 671 din satul Călugăreni, pe el este situat satul Orzești; 

- DC 118 – drum ce pleacă DJ 671, pe el este situat satul Motru-Sec. 

Lungimea rețelei de străzi şi drumuri asfaltate din interiorul teritoriului administrativ al 

comunei Padeș este: 

• DN 67 D – 3,00 km asfalt; 

• DN 66 A - 0 Km asfalt; 

• DJ 671 – 17,986 Km asfalt; 

• DC 117 – 1,85 Km asfalt; 

• DC 39 – 0 Km asfalt; 

• DC 119 – 2,3 Km asfalt; 

• DC 118 – 2,75 Km asfalt. 

• drumurile vicinale sunt neasfaltate. 

Starea tehnică a staţiilor de călători pentru transportul public este satisfăcătoare, la nivelul 

comunei există 6 de stații de călători (Cloșani, Motru Sec, Călugăreni, Văieni, Padeș, Apa 

Neagră). Firma care efectuează transportul public este S.C. ELANIKDAN S.R.L.. 

Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de transport are un rol major în atragerea și 

reținerea investițiilor în comună, în dezvoltarea cooperării interregionale și europene, 

contribuie la creșterea mobilității forței de muncă și a bunurilor, favorizează un acces sporit la 

noi piețe, toate acestea constituind bazele creșterii economice durabile a comunei. Prin 

urmare sunt necesare următoarele măsuri: 



S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. 

 

 

 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                                      COD FISCAL 12197446 
CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC 12B, SC. 1, AP.17, TEL. 0721.400448,              email: rawleysgold@yahoo.ro 

75 

 

- Modernizarea drumurilor de interes local care fac legătura între satele comunei și a 

drumurilor care fac legătura cu localitățile învecinate; 

- Modernizarea drumurilor de exploatare, forestiere, de tarla etc. 

DISFUNCȚIONALITĂȚI 

Disfuncționalitățile ce apar în desfășurarea circulației se referă în principal la 

următoarele aspecte critice: 

- modernizarea insuficientă a drumurilor; 

- împietruirea slabă a multor străzi sau porțiuni de stradă a atras după sine porțiuni de 

drum cu denivelări sau porțiuni de drum în care apa băltește; 

- deteriorarea îmbrăcaminții pe tronsoanele aflate pe pante accentuate; 

- existența unor străzi sau porțiuni înguste care nu permit desfășurarea unui trafic 

normal a două mijloace de transport simultan din două sensuri; 

- lipsa spațiilor destinate parcării; 

- lipsa marcajelor și semnalizării corespunzătoare; 

- traficul pietonal întâmpină dificultăți de deplasare pe unelle străzi ca urmare a lipsei 

trotuarelor. 

2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL 

Intravilanul existent al localităţilor componente ale comunei Padeș însumează o 

suprafaţă de 603,65 ha, distribuită pe sate astfel: 

➢ Călugăreni          59,42 ha; 

➢ Apa Neagră          75,39 ha; 

➢ Cerna-Sat          119,14 ha; 

➢ Cloșani                               114,54 ha; 

➢ Motru-Sec                    57,38 ha; 

➢ Orzești                                   24,25 ha; 

➢ Padeș                                    90,21 ha; 

➢ Văieni                                     63,32 ha. 

În ceea ce priveşte intravilanul propus pentru satele componente ale comunei Padeș, 

prin definiţie, acesta cuprinde totalitatea suprafeţelor ocupate în prezent de construcţii (inclusiv 

de curţi şi grădini) precum și suprafeţele necesare dezvoltării localităţilor pe durata valabilităţii 

P.U.G.-ului. 

De comun acord cu administraţia locală, actualul P.U.G. trasează noul intravilan, prin 

respectarea legislaţiei în vigoare și a necesităţilor apărute ca urmare a solicitărilor venite de la 
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locuitori. Intravilanul este o limită convenţională informativă, în cadrul căruia circulaţia 

terenurilor urmează să se supună legislaţiei în vigoare. 

Zonele funcţionale existente în prezent îşi vor păstra caracterul, iar unele vor cunoaşte o 

dezvoltare accentuată, ca urmare a opţiunilor populaţiei şi intenţiilor administraţiei locale de 

diminuare sau înlăturare a disfuncţionalităţilor existente la nivelul întregii comune în ceea ce 

priveşte locuirea, activităţile economice, de agrement și gradul de dotare. 

Zona de locuit, cu suprafața de teren cea mai mare din cadrul intravilanului, va cuprinde 

în principal terenuri destinate gospodăriilor individuale. 

Pentru monumente istorice care se regăsesc pe teritoriul comunei se va respecta 

legislaţia specifică (Legea numărul 422/2001 – Lege privind protecţia monumentelor istorice). 

Zona instituţiilor publice va trebui completată cu amplasamente la nivelul zonei centrale cu noi 

funcţiuni (cu precădere cele deficitare ce sunt nominalizate pentru etapele viitoare). Pentru 

zonele unităţilor agricole precum și pentru cele industriale dacă va fi cazul, se vor crea rezerve 

de terenuri pe care să poată fi amplasate asemenea unităţi. 

Unul dintre obiectivele de bază ale Planului Urbanistic General îl constituie organizarea 

zonelor funcţionale în cadrul teritoriului intravilan al localităţiilor, organizarea relaţiilor dintre 

acestea în funcţie de folosinţa principală și natura activităţilor dominante. 

La momentul elaborării acestei documentații există trei P.U.Z.-uri aprobate pe teritoriul 

administrativ al comunei Padeș care au fost integrate în această documentație: 

- P.U.Z. “Înființare cimitir și construire capelă ortodoxă (clopotniță)” întocmit de S.C. 

Europroiect Gorj S.R.L., proiect nr 465/2009,  beneficiar Consiliul Local Padeș, județul Gorj; 

- P.U.Z. “Drum de legatură DN 66 A km 47+600 m – km 66+204 m Câmpul lui Neag 

Cerna” elaborat de SC Keops Design Proiect S.R.L. Deva proiect nr. 27,03/2008, beneficiar 

Direcția Regională Drumuri și Poduri Timișoara S.A.; 

- P.U.Z. - “CONSTRUIRE IAZ PISCICOL PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE 

MINERALE”, cu amplasament în comuna Padeş, judeţul Gorj, elaborat de S.C. TERACRIS 

SORTALEX S.R.L.. 

În prezent teritoriul intravilan al celor opt localităţi componente prezintă zonificarea 

inclusă în cadrul P.U.G. proiect nr. 14/2001 realizat de S.C. ARH.PROD.P.P. S.R.L. fiind 

structurat conform tabelului următor centralizator la nivel de comună: 
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BILANŢ TERITORIAL - SITUAŢIA EXISTENTĂ - INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR COMUNEI PADEȘ - ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA (ha) 

% DIN 
TOTAL 

INTRAVILAN 

LOCALITATEA 
REȘEDINȚĂ 
DE COMUNĂ 
CĂLUGĂRENI 

SATUL 
APA NEAGRĂ 

SATUL 
CERNA-SAT 

SATUL 
CLOȘANI 

SATUL 
MOTRU-SEC 

SATUL 
ORZEȘTI 

SATUL 
PADEȘ 

SATUL 
VĂIENI 

TOTAL 
INTRAVILAN 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI 
FUNCȚIUNI  
COMPLEMENTARE 

44.31 39.71 86.43 83.78 43.49 21.19 64.23 34.91 418.05 69.25 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI 
SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 

0.83 1.37 0.95 3.46 1.58 0.00 0.72 0.16 9.07 1.50 

3. ZONĂ 
MULTIFUNCȚIONALĂ    
LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI 
SERVICII 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI 
INDUSTRIALE ȘI 
DEPOZITE 

0.00 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.38 1.06 

5. ZONĂ 
MULTIFUNCȚIONALĂ   
INDUSTRIE, DEPOZITE, 
COMERȚ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. UNITĂȚI AGRO - 
ZOOTEHNICE  

0.03 2.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 0.48 

7. ZONĂ CĂI DE 
COMUNICAȚIE ȘI    
TRANSPORT DIN CARE: 
RUTIER 

6.14 7.89 7.59 9.96 6.45 1.80 9.17 6.27 55.27 9.16 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, 
SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.24 0.43 0.00 0.59 0.17 0.00 1.00 0.00 2.43 0.40 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII 
TEHNICO - EDILITARE 

0.00 0.00 0.68 0.65 0.04 0.00 0.00 0.00 1.37 0.23 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ -  CIMITIRE 

0.21 0.10 0.00 0.62 0.25 0.00 0.50 0.21 1.89 0.31 

11. TERENURI CU 
DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 

12. APE 0.67 0.27 4.76 3.68 2.14 0.16 0.31 0.41 12.40 2.05 

13. ZONĂ TERENURI 
LIBERE 

6.93 17.24 17.86 11.80 3.26 1.10 14.28 21.36 93.83 15.54 

TOTAL TERITORIU 
INTRAVILAN 

59.42 75.39 119.14 114.54 57.38 24.25 90.21 63.32 603.65 100.00 
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL CĂLUGĂRENI – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL CĂLUGĂRENI 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

44.31 74.57 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.83 1.40 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.03 0.05 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

6.14 10.33 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.24 0.40 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.21 0.35 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.06 0.10 

12. APE 
  

0.67 1.13 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

6.93 11.66 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 59.42 100.00 

 
După cum se poate constata, zona de locuințe şi funcțiuni complementare ocupă cea 

mai mare parte din intravilan, respectiv 74,57%, în contrast cu celelalte, zona destinată 

instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă doar 1,40 % din intravilan, fapt ce reflectă 

gradul scăzut de dotare al localităţii.  
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL APA NEAGRĂ – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 
  

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL APA NEAGRĂ 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

39.71 52.67 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

1.37 1.82 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

6.38 8.46 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

2.00 2.65 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

7.89 10.47 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.43 0.57 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.10 0.13 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

0.27 0.36 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

17.24 22.87 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 75.39 100.00 

 

După cum se poate constata, zona de locuințe şi funcțiuni complementare ocupă cea 

mai mare parte din intravilan, respectiv 52,67%, în contrast cu celelalte, zona destinată 

instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă doar 0,82 % din intravilan, fapt ce reflectă 

gradul scăzut de dotare al localităţii.  
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL CERNA-SAT – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 
 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL CERNA-SAT 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

86.43 72.54 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.95 0.80 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.87 0.73 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

7.59 6.37 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.00 0.00 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.68 0.57 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.00 0.00 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

4.76 4.00 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

17.86 14.99 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 119.14 100.00 

 

Terenurile incluse în zona de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv 

72,54%, în contrast cu celelalte zona destinată instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă 

doar 0,80% din intravilan, fapt ce reflectă gradul scăzut de dotare al localităţii. 
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL CLOȘANI – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL CLOȘANI 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

83.78 73.14 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

3.46 3.02 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

9.96 8.70 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.59 0.52 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.65 0.57 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.62 0.54 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

3.68 3.21 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

11.80 10.30 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 114.54 100.00 

 
 Terenurile incluse în zona de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv 

73,14%, în contrast cu celelalte zona destinată instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă 

doar 3,02% din intravilan, fapt ce reflectă gradul scăzut de dotare al localităţii. 
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL MOTRU-SEC – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL MOTRU-SEC 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

43.49 75.79 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

1.58 2.75 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

6.45 11.24 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.17 0.30 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.04 0.07 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.25 0.44 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

2.14 3.73 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

3.26 5.68 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 57.38 100.00 

 
Terenurile incluse în zona de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv 

75,79%, în contrast cu celelalte, zona destinată instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă 

doar 2,75% din intravilan, fapt ce reflectă gradul scăzut de dotare al localităţii. 
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL ORZEȘTI – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL ORZEȘTI 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

21.19 87.38 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.00 0.00 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

1.80 7.42 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.00 0.00 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.00 0.00 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

0.16 0.66 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

1.10 4.54 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 24.25 100.00 

 

 Terenurile incluse în zona de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv 87,38%, 

în contrast cu celelalte, zona destinată instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă 0% din intravilan, 

fapt ce reflectă gradul scăzut de dotare al localităţii. 
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL PADEȘ – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL PADEȘ 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

64.23 71.20 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.72 0.80 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

9.17 10.17 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

1.00 1.11 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.50 0.55 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

0.31 0.34 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

14.28 15.83 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 90.21 100.00 

 

 Terenurile incluse în zona de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv 71,20%, 

în contrast cu celelalte, zona destinată instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă doar 0,80% din 

intravilan, fapt ce reflectă gradul scăzut de dotare al localităţii. 
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BILANŢ TERITORIAL 

SATUL VĂIENI – COMUNA PADEȘ 
SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL VĂIENI 

EXISTENT 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

34.91 55.13 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.16 0.25 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

6.27 9.90 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.00 0.00 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.21 0.33 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

0.41 0.65 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

21.36 33.73 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 63.32 100.00 

 

 Terenurile incluse în zona de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv 55,13%, 

în contrast cu celelalte, zona destinată instituțiilor şi serviciilor de interes public ocupă 0,25% din 

intravilan, fapt ce reflectă gradul scăzut de dotare al localităţii. 
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Nivel de dotare social culturală 

Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale  

Zona centrală la nivelul satului reședință de comună include în principal instituţiile de 

interes public existente. Structura sistemului de instituţii de interes public, pe localităţi, este 

următoarea: 

SATUL REŞEDINŢĂ DE COMUNĂ CĂLUGĂRENI 

Primăria comunei. Primăria funcţionează într-o clădire cu regim de înălţime P+1 cu 

suprafaţă construită de 284 m2, suprafața desfaşurată de 568 m2, suprafața totală a terenului 

este de 500 m2 și o împrejmuire de 216 ml. În această instituție îşi desfăşoară activitatea 26 de 

angajați. Starea clădirii în care funcționează primăria este bună. 

Poliţia. Are sediul în satul Călugăreni. Imobilul în care funcţionează este o clădire cu 

regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 85 m2 și un teren aferent de 593 m2 - în stare 

bună de funcţionare.  

Pompierii. nu sunt reprezentaţi la nivelul localităţii de reşedinţă şi nici la nivelul 

comunei, apelându-se la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (I.S.U.) Tismana aflat la o 

distanță de 14 km de comună. 

Dotări în învăţământ.  

Scoala primară din satul Călugăreni: 

- Clădire școală are regim de înaltime P, suprafața construită 651 m2, suprafața desfasurată 

651 m2, un WC cu o suprafață construită de 24 m2,, o magazie cu o suprafață construită de 

70 m2, suprafața totală a terenului este de 13360 m2 și o împrejmuire de 320 ml. Aici învață 

19 de copii şi îsi desfășoară activitatea 1 cadre didactice. Starea clădirii este bună. 

- Clădire P+1, suprafața construită 140 m2, suprafața desfasurată 280 m2. Starea clădirii este 

bună. 

Grădinița din satul Călugăreni funcționează într-o clădire în stare bună de funcționare. 

Aici învață 17 de copii (trei grupe) și își desfășoară activitatea 1 educatoare. 

Cultură. 

Pe raza satului Călugăreni se găsește Căminul Cultural cu regim de înălțime P, cu o 

suprafaţă construită de 362 m2, un WC cu o suprafață construită de 18 m2,, o magazie cu o 

suprafață construită de 60 m2, o împrejmuire de 30 ml şi un teren aferent de 1000 m2. Starea 

clădirii este bună. 

Departamentul cultelor. În satul Călugăreni se află o biserică de cult ortodox care 

asigură serviciile religioase necesare și un cimitir având o suprafaţă de 2100 m2. 
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Recreere. În satul Călugăreni există două terenuri de sport cu o suprafață de 2448 m2 și 

5588 m2. 

Servicii-comerţ.  

Bloc P+2 cu parter comercial – aici funcționează oficiul poștal și un magazin - cu o 

suprafaţă construită de 212,75 m2, suprafaţă desfășurată de 403,67 m2 şi un teren aferent de 

230 m2. Starea clădirii este bună. 

Pe teritoriul satului Călugăreni funcționează 7 magazine. 

SATUL APA NEAGRĂ 

Dotări în învăţământ. 

Scoala primară din satul Apa Neagră are regim de înaltime P, suprafața construită 

375,28 m2, suprafața desfasurată 375,28 m2, o magazie cu suprafața construită de 79,5 m2, 

suprafața totală a terenului este de 1080 m2 și o împrejmuire de 134 ml. Aici învață 15 de copii 

și îsi desfășoară activitatea 1 cadru didactic. Starea cladirii este proastă. 

Grădinița din satul Apa Neagră. Aici învață 12 de copii (trei grupe) și își desfășoară 

activitatea 1 educatoare. 

Departamentul cultelor. Pe teritoriul satului Apa Neagră se găsește o biserică de 

lemn de cult ortodox care asigură serviciile religioase necesare precum și un cimitir care are 

suprafața de 1292 m2. 

Unitati Agricole. Pe teritoriul satului Apa Neagră se găsește ocolul silvic.  

Recreere. În satul Cloșani există un teren de sport cu o suprafață de 5900 m2. 

Servicii-comerţ.  

În satul Apa Neagră funcționează 4 magazine sătești. 

SATUL CERNA-SAT 

Dotări în învăţământ. 

 Școala generală cu regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 327 m2 şi 

suprafaţă desfaşurată de 327 m2, un WC cu suprafața construită de 12 m2 și cu un teren 

aferent de 600 m2. Școala nu mai funcționează, destinația clădirii a fost schimbată în 

locuință de necessitate. Starea clădirii este proastă. 

Unitati Agricole. Pe teritoriul satului Cerna-Sat se găsește ocolul silvic și o păstrăvărie.  

SATUL CLOȘANI 

Dotări în învăţământ. 

 Școala primară cu regim de înălţime P funcționează într-o clădire cu suprafaţă 

construită de 240 m2, un WC cu suprafața construită de 24 m2, cu un teren aferent de 480 

m2 și împrejmuire de 60 ml. Aici îsi desfășoară activitatea 1 cadru didactic și învață 16 
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elevi. Clădirea se află în reabilitare prin proiectul în implementare: “Reabilitare și 

modernizare școala Primară Cloșani, comuna Padeș, județul Gorj”. 

Gradinița cu regim de înălţime P funcționează într-o clădire cu suprafaţă construită 

de 177 m2 şi suprafaţă desfaşurată de 177 m2, cu un teren aferent de 1327 m2 și 

împrejmuire de 200 ml. Aici îsi desfășoară activitatea 1 educatoare și învață 14 copii. 

Clădirea este în curs de reabilitare. 

Cultură. 

Pe raza satului Cloșani se găsește Căminul Cultural cu regim de înălțime P, cu o 

suprafaţă construită de 294 m2, un teren aferent de 476 m2. 

Departamentul cultelor. 

 În satul Cloșani se află două biserici de cult ortodox care asigură serviciile religioase 

necesare și un cimitir având o suprafaţa de 6180 m2. 

Recreere. În satul Cloșani există un teren de sport cu o suprafață de 5914 m2. 

Servicii-comerţ. 

Pe teritoriul satului Cloșani funcţionează 4 magazine săteşti.  

SATUL MOTRU-SEC 

Dotări în învăţământ. 

 Școala primară cu regim de înălţime P+1 funcționează într-o clădire cu suprafaţă 

construită de 430 m2 şi suprafaţă desfaşurată de 860 m2, un WC cu suprafața construită 

de 24 m2, o magazine de 60 m2, cu un teren aferent de 18945 m2 și împrejmuire de 230 

ml.  Aici îsi desfășoară activitatea 3 cadre didactice și învață 58 de copii. Starea clădirii 

este bună. 

Atelier școală cu regim de înălţime P funcționează într-o clădire cu suprafaţă 

construită de 91 m2 şi suprafaţă desfaşurată de 91 m2, cu un teren aferent de 352 m2. 

Starea clădirii este bună. 

Gradinița cu regim de înălţime P funcționează într-o clădire cu suprafaţă construită de 

144 m2 şi suprafaţă desfaşurată de 144 m2, un WC cu suprafața construită de 8 m2, cu un 

teren aferent de 2050 m2 și împrejmuire de 180 ml. Aici îsi desfășoară activitatea 2 cadre 

didactice și învață 29 de copii.  

Cultură. 

Pe raza satului Motru-Sec se găsește Căminul Cultural. 

Departamentul cultelor. 

 În satul Motru-Sec se află o biserică de cult ortodox și o biserică adventistă care 

asigură serviciile religioase necesare. 
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Recreere. În satul Motru Sec există un teren de sport cu o suprafață de 1600 m2. 

SATUL PADEȘ 

Dotări în învăţământ.  

Școala generală cu regim de înălţime P+1 situată într-o clădire cu suprafaţă 

construită de 677 m2 şi suprafaţă desfaşurată de 1354 m2, un WC cu suprafața construită 

de 18 m2, o magazine de 72 m2, cu un teren aferent de 3800 m2 și o împrejmuire de 

10,50 ml. Aici îsi desfășoară activitatea 6 cadre didactice și învață 127 de copii. Clădirea 

se află în reabilitare. 

Grădinița din satul Padeș. Aici îsi desfășoară activitatea 1 cadru didactic și învață 

13 copii. 

Sănătate 

Dispensar uman În satul Padeș funcţionează trei cabinete medicale individuale cu 3 

medici de familie și 4 asistente medicale. 

Dispensar veterinar funcţionează în satul Padeș într-o clădire cu regim de înaltime P 

cu suprafaţa construită și suprafaţa desfaşurată de 170 m2, un WC cu o suprafață de 4 m2, un 

teren aferent de 810 m2 și o împrejmuire de 107 ml.  

Departamentul cultelor. 

 În satul Padeș se află două biserici de cult ortodox ce poartă hramul care asigură 

serviciile religioase necesare și un cimitir cu suprafața de 5429 m2. 

Recreere. În satul Padeș există un teren de sport cu o suprafață de 8000 m2. 

Servicii-comerţ. 

 Pe teritoriul satului Padeș funcţionează 3 magazine sătești.  

SATUL VĂIENI 

 Învățământul primar. 

Scoala primară din satul Văieni are regim de înaltime P, suprafața construită 270 

m2, suprafața desfasurată 270 m2, un WC cu o suprafață construită de 18 m2, o magazie 

cu o suprafață construită de 90 m2, suprafața totală a terenului este de 1650 m2 și o 

împrejmuire de 110 ml. Starea clădirii este bună. 

Gradinița funcționează în aceeași clădire cu școala. Aici învață 13 elevi și își desfășoară 

activitatea 1 cadru didactic. 

Cultură. 

Pe raza satului Văieni se găsește Căminul Cultural. 
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Departamentul cultelor. 

 În satul Văieni se află o biserică de cult ortodox care asigură serviciile religioase 

necesare și un cimitir cu suprafața de 2654 m2. 

Servicii-comerţ. 

Pe teritoriul satului Văieni u funcţionează 3 magazine sătești.  

 

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE. 

Analiza riscurilor naturale: 

• Fenomene meteorologice periculoase (vânt puternic sau precipitaţii şi/sau precipitaţii 

masive şi/sau căderi de grindină): 

➢ Inundaţii: 

- inundaţii în urma revărsărilor de ape și scurgerilor de torenţi; 

- inundaţii generate de calamităţi naturale şi avarii la construcţiile hidrotehnice; 

➢ furtuni, tornade, secetă, îngheţ (poduri şi baraje de gheaţă, de apă, căderi 

masive de zăpadă, chiciură, polei) 

• incendii de pădure (incendii la: fondul forestier, vegetaţie uscată); 

• avalanşe; 

• fenomene distructive de origine geologică; 

• cutremure; 

• alunecări de teren; 

Alunecări de teren  

Cauze: dezgheţul, perioadele de ploi intense sau prelungite au determinat producerea 

alunecărilor şi prăbuşirilor de teren. Datorită antrenării şi transportului nisipului din straturile 

de deasupra marnei de către izvoarele create din apele din infiltraţii spre apele curgătoare din 

zonă, s-au produs adevărate caverne subterane care au început să se prăbuşească.  

De aceea, considerăm că alunecările de teren sunt fenomene frecvente care au 

generat situaţii de urgenţă ce afectează teritoriul și infrastructura judeţului Gorj. 

Condiţiile geologice şi fizico-geografice situează judeţul Gorj în categoria celor cu 

potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren (conf. „Ghid privind macrozonarea 

teritoriului României din punct de vedere al riscului la alunecări de teren care a fundamentat 

Legea 575 - Zone de risc natural) 70 unităţi administrativ teritoriale pe teritoriul cărora s-au 

produs importante alunecări de teren active care au afectat locuinţe, drumuri, terenuri 

agricole. 
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Alunecările de teren au o mare frecvenţă pe versanţii dealurilor şi depresiunilor 

intracolinare (alcătuite preponderent din roci vulnerabile), unde se manifestă sub forma 

deplasărilor superficiale – profunde, cu efecte distructive asupra aşezărilor umane, căilor de 

comunicaţie, suprafeţelor agricole şi silvice. Funcţie de diversitatea şi evoluţia activităţii de 

modelare a reliefului, s-au delimitat mai multe suprafeţe afectate de alunecări de teren, în care 

valorile coeficientului Kb, au fost încadrate astfel: 

- intervalul Kb = 0,05 – 0,20, cu probabilităţi reduse şi medii de producere a alunecărilor 

de teren, a fost acordat celor două zone depresionare, Padeş – Peştişani – Stăneşti – 

Bumbeşti şi Tg. Jiu – Cărbuneşti, precum şi culoarelor ce cuprind terasele şi luncile de pe văile 

Motrului, Jiului, Gilortului, Amaradiei şi afluenţilor acestora; 

- intervalul Kb = 0,20 – 0,40, cu probabilitate medie – mare de producere a alunecărilor 

de teren, revine versanţilor din Piemontul Getic, fragmentaţi de bazinele hidrografice sus-

amintite; 

- intervalul Kb = 0,45 – 0,55, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren, 

este dat întregii zone Subcarpatice oltene; 

- intervalul Kb > 0,75, cu probabilitate mare şi foarte mare de producere a alunecărilor 

de teren, revine reliefului montan al culmilor sudice ale masivelor Parâng, Vâlcan şi Godeanu. 

Din harta factorului structural, Kc, (anexa 3), rezultă că partea nordică a judeţului se 

caracterizează printr-o probabilitate medie (Kc = 0,30) de producere a alunecărilor de teren, 

determinată de suprapunerea, în cea mai mare parte, pe domeniul autohtonului danubian şi pe 

suprafeţe restrânse, izolate, ce aparţin Pânzei Getice, mai puţin tectonizate. 

S-a stabilit o probabilitate medie – mare (Kc = 0,50) atât pentru o suprafaţă îngustă, 

situată în sudul judeţului, ce se suprapune pe flancul extern al Depresiunii Getice cât şi pentru 

două suprafeţe mici ce aparţin Pânzei de Severin situate în vest, cu un grad de tectonizare mai 

avansat. 

Probabilitate mare, (Kc = 0,80), de producere a alunecărilor de teren a fost atribuită 

pentru cea mai mare suprafaţă a judeţului situată în zona subcarpatică şi care se suprapune 

pe flancul intern al Depresiunii Getice, ce se caracterizează printr-o structură mai complexă 

determinată de cutarea şi falierea accentuată a stratelor. 

Este de remarcat faptul ca efectele acestor manifestari naturale distructive au efecte 

reduse şi în general zona intravilanelor a fost ferită de efectele dezastruoase ce s-ar fi putut 

produce. 
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Cutremurele  

Judeţul Gorj poate fi afectat de cutremure de pământ cu magnitudinea de şapte grade 

pe scara RICHTER.  

Cutremurele tectonice care se manifestă în România şi implicit în judeţul Gorj pot 

genera următoarele efecte:  

- distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii sociale, culturale, 

religioase, etc.) ;  

- distrugerea sau avarierea construcţiilor industriale;  

- distrugerea sau avarierea rețelelor de gospodărie (apă, gaz, termoficare, electricitate, 

telecomunicaţii, etc.);  

- generarea de incendii (în general izolate);  

- declanşarea de alunecări de teren sau de surpări de teren, a unor avalanşe;  

- avarierea unor construcţii hidrotehnice sau de hidroamelioraţii;  

- declanşarea unor epidemii, ca urmare a degradării calităţii factorilor de mediu;  

- producerea unor efecte de masă (panică, stres etc.);  

- generarea unor accidente nucleare sau chimice.  

În perioada 1971-2005 s-a remarcat o creştere semnificativă a numărului de cutremure 

pe unitatea de timp intensităţile situându-se în domeniul I0=4.  

Cutremurele cu intensităţi epicentrale mai mari de 4 se încadrează în grupări de 

epicentre, ceea ce micşorează posibilitatea supraestimării intensităţii maxime observate.  

La cel mai puternic cutremur înregistrat pe teritoriul României și care a afectat şi judeţul 

Gorj, cel din martie 1977, nu s-au produs pagube semnificative.  

Analiza riscului seismic stabileşte că în urma unui cutremur de pământ major cu 

magnitudinea M 7,50 R în judeţul Gorj pot apare evenimente situaţiile de urgenţă provocate, 

direct sau indirect, de către mişcarea seismică. 

Sub aspectul cantităţii de precipitaţii căzute într-un interval de 24h, acest areal se 

găseşte într-o zonă cu risc mărit. Cantitatea de precipitaţii atinge o medie de 675-750 mm / an, 

favorizând producerea de inundaţii.  

Potrivit legii 585/12 septembrie 2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, 

secţiunea V-a – Zonele de risc natural şi a Normativului P 100-92, comuna Padeș se înscrie 

într-o zonă cu magnitudine seismică potenţială de 7-scara M.KS conform raionării seismice a 

teritoriului Romaniei. 

Pentru evitarea pericolului producerii pagubelor materiale datorate alunecărilor de 

teren este necesară eliminarea sau diminuarea cauzelor antropice declanşatoare (defrişări 
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abuzive, construcţii pe versanți etc.), executarea de lucrări specifice de consolidare a 

versanţilor instabili.  

Este necesară elaborarea unei documentaţii de specialitate cu măsuri concrete de 

eliminare a factorilor de risc (consolidări maluri, regularizări, sisteme de desecare, etc.) atât în 

afara intravilanelor localităţilor, cât şi în interiorul acestora. 

Aceste zone trebuie inventariate şi delimitate permanent, în general prin grija Consiliului 

Judeţean Gorj şi a Consiliului Local Padeș, pe baza cercetării în teren, studiilor geotehnice 

privind construibilitatea terenurilor, informaţiilor de la localnici privind evoluţia fenomenelor, 

ritmicitatea şi amploarea lor. 

  2.9 ECHIPAREA EDILITARĂ. 

 2.9.1 Gospodărirea complexă a apelor. 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale depinde în mare măsură de nivelul echipării 

edilitare a acestora, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăsurării activităţii potenţialilor 

investitori sau consumatori. 

Apa este indispensabilă vieţii, iar beneficiile ei asupra sănătăţii sunt inegalabile. Apa 

potabilă este cea utilizată în alimentaţia umană şi care satisface o serie de condiţii fizico-

chimice şi organoleptice ce permit consumul său fără a periclita sănătatea. 

Amplasarea comunei pe un platou cu reţea restransă de cursuri de apă a condus la 

apariţia unor probleme legate de alimentarea cu apă, populaţia având ca surse de alimentare 

apele de suprafaţă.  

Alimentare cu apă potabilă 

La ora actuală în comuna Padeş funcţionează 2 sisteme de alimentare cu apă după 

cum urmează: 

1. Sistem de alimentare cu apă în satele: Apa-Neagră, Văieni, Cloşani, Motru- Sec 

(parţial), Călugăreni, Orzeni şi Padeş; 

2. Sistem de alimentare cu apă în satul: Motru- Sec (parţial). 

Sistemul de alimentare cu apă în satele: Cloşani, Motru- Sec (parţial), Călugăreni, 

Orzeni şi Padeş (realizat în perioada 1978-1980), deserveşte un număr de 3.951 locuitori 

şi cuprinde: 

• Captare (X= 0404985; Y= 0328105) din golirea de fund a Barajului „Valea Mare” aferent 

lacului de acumulare „Valea Mare” de pe râul Motru; 

• Staţia de tratare a apei potabile, nefuncţională, by- passată. 

• Aducţiunea apei realizată din conductă metalică D 400 mm; D 219 mm; D 159 mm; D 

133 mm, lungime totală= 20,850 km; 
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• Rezervoare de înmagazinare din beton supraterane 3x 300 m3 şi 2x 200 m3, după cum 

urmează: 

➢ 1x 300 m3 în satul Cloşani; 

➢  1x 300 m3 în satul Motru- Sec, alimentează parţial locuitorii acestei localităţi; 

➢  1x 200 m3 în satul Călugăreni, alimentează cu apă zona satului Călugăreni; 

➢  1x 200 m3 amplasat în satul Călugăreni, lână celălat rezervor de 200 m3 şi 

alimentează zona satului Orzești; 

➢  1x 300 m3 în satul Padeş. 

• Reţea de distribuţie: din conducte de azbociment, cu diametrul Dn 100 mm  L= 8,600 

km.  

Alimentare cu apă în satele: Motru- Sec (parţial) (realizat după 2002), deserveşte 

un număr de 321 locuitori şi cuprinde: 

• Captare (X= 0399184; Y= 0324023) de suprafaţă cu priză de mal „tiroleză” (dotată cu 

cameră de liniştire şi deznisipator) din albia minoră a râului Motru- Sec; 

• Cămin de debitmetru din beton, cu debitmetrul nefuncţional; 

• Aducţiunea apei realizată din conductă de PEID, De 110 mm cu lungimea de 1,088 km. 

• Reţea de distribuţie: din conducte PEID, De 110 mm cu lungimea de 3,400 km. 

Alte aspecte funcţionale 

Datorită limitării financiare pe fondul de investiţii prin care au fost executate aceste 

lucrări, proiectele nu au putut acoperii întreaga suprafaţă a comunei.  

Conductele de distribuţie din Sistemul de alimentare cu apă în satele: Cloşani, Motru- 

Sec (parţial), Călugăreni, Orzești şi Padeş sunt din azbociment şi au o vechime de aproape 40 

de ani. 

Necesarul de apă al populaţiei din zonele în care nu s-au executat reţele este asigurat 

din puţuri săpate, amplasate în gospodării. 

Stația de tratare nu mai funcţionează fiind scoasă din funcţiune, alimentarea 

rezervoarelor se face direct cu apă brută netratată.  

Branşarea populaţiei la reţele existente s-a făcut în lipsa unui proiect unitar şi nu 

asigură o evidenţă reală a consumului de apă distribuită. 

2.9.2 Canalizare. 

Comuna Padeş nu dispune la ora actuală de un sistem centralizat de colectare - 

transport epurare ape uzate menajere. Colectarea apelor uzate se face în latrine individuale şi 
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rareori fose septice vidanjabile, deversarile facându-se în pâraiele din apropiere şi în şanţurile 

de pluvial adiacente drumurilor. 

Canalizarea pluvială se face printr-un sistem parţial de şanţuri şi rigole, întreţinute prin 

grija Primăriei Padeș. 

Lipsa canalizării menajere în comună atrage o serie de neajunsuri: 

• Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei depinde în mare măsură de 

nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare 

desfășurării activității potențialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului 

de viață. 

• Funcționarea sistemului centralizat de alimentare cu apă este condiționată de 

asigurarea facilităților necesare pentru colectarea, transportul și epurarea apelor uzate 

menajere. 

• Existenţa sistemului de alimentare cu apă, precum şi existenţa surselor individuale 

cauzează formarea unor debite însemnate de ape uzate, care deversate liber în mediul 

natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, transport şi epurare, generează 

impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe 

specifice acestor ape.  

• Este necesară și oportună realizarea unui sistem centralizat de colectare și transport a 

apelor uzate menajere in localitatea Padeş cu descărcare în stația de epurare (propusă 

a se realiza prin acest proiect). 

2.9.3 Alimentarea cu energie electrică 

Comuna Padeș, împreună cu satele: Călugăreni, Apa Neagră, Cerna-Sat, Cloșani, 

Motru-Sec, Orzești, Padeș și Văieni nu sunt racordate în proporție de 100% la sistemul 

energetic naţional prin LEA 20 KV. Există 40 de gospodării care nu sunt racordate la sistemul 

energetic naţional prin LEA 20 KV. 

Sistemul energetic în situaţia actuală este structurat astfel: 

- producţia de energie electrică - în termocentrale şi hidrocentrale; 

- transportul energiei electrice de înaltă tensiune: staţii de transformare şi linii de 220; 

400; 

- distribuţia şi furnizarea de energie electrică care asigură alimentarea cu energie 

electrică a tuturor categoriilor de consumatori. 

Distribuţia şi furnizarea de energie electrică are în exploatare: 

- staţiile de transformare 110/20 Kv; 

- liniile electrice de (înaltă tensiune) î.t. 110 Kv; 
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- liniile electrice de (medie tensiune) m.t. 20 Kv (aeriene și în cablu subteran); 

- posturile de transformare 20/0,4 Kv; 

- distribuţia de (joasă tensiune) j.t. 04 Kv (aeriene și în cablu subteran) din toate 

localităţile rurale și urbane precum și instalaţia de iluminat public).Trasee linii majore electrice 

(pe tensiuni). 

Linia de transport aeriană de 110KV traversează comuna de la stația de transformare 

110KV aparținând S.C. Hideroelectrica S.A. (satul Cloșani) către satul Apa Neagră pe o 

lungime de 18337 m. 

Liniile de transport aeriene de 20KV traversează comuna având ramificaţii spre toate 

satele componente ale sale. 

Traseul rețelei de distribuție de josă tensiune: 

Rețeaua de distribuție la consumator este de tip aerian LEA 0,4 KV, pe stâlpi de beton 

de tip SE şi SC, în fundaţie burată la susţinere şi fundaţie turnată la derivaţii colţuri sau 

terminali. 

Rețeaua este amplasată de regulă la limita trotuarului spre carosabil, iar acolo unde 

acesta lipseşte la aproximativ 0,5 - 0,8 m de împrejmuirea construcţiilor. Linia este echipată cu 

1 - 2 circuite trifazate la ieşirea din P.T., ajungând spre capetele rețelei la circuite monofazice 

funcţie de necesitatea punctului de consum pe care îl deserveşte. 

2.9.4 Telecomunicaţii. 

Telefonia fixă aparţinând TELECOM este prezentă pe teritoriul comunei. De asemenea 

există internet, telefonie mobilă - Orange,Telecom,Vodafone, Digi (RCS&RDS). 

Exista o centrală telefonică ce deservește locuitorii comunei situată în satul Călugăreni. 
2.9.5 Alimentarea cu căldură. 

Satele componente ale comunei Padeș nu dispun de sistem centralizat de alimentare 

cu căldură. Locuitorii folosesc sisteme individuale de încălzire (sobe cu combustibil solid şi 

centrale termice).  

2.9.6 Alimentarea cu gaze naturale. 

Pe teritoriul comunei Padeș nu există o rețea de alimentare cu gaze naturale. 

Pentru consumul în cadrul gospodăriilor se folosesc butelii cu gaze lichefiate. Pentru 

consumul necesar unor obiective mai importante se pot utiliza recipiente de capacitate mare 

cu butan - gas. 

2.9.7 Televiziunea și radiodifuziunea. 

Televiziunea şi radiodifuziunea sunt bine recepţionate pe teritoriul administrativ al 

comunei. S-a realizat instalarea reţelei de televiziune prin cablu pentru diversificarea şi 

satisfacerea cerinţelor cetăţeneşti. 
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Televiziunea prin cablu în comuna Padeș este asigurată de firma AKTA și RCS&RDS. 

2.9.8 Activitatea de gospodărie comunală. 

Principala preocupare a salubrităţii comunei, colectarea deşeurilor menajere se face în 

mod organizat prin colectarea periodică a acestora de la fiecare cetățean din pubele de către 

.C. PADEȘ UTIL S.R.L. și sunt transportate la platforma  S.C. POLARIS S.R.L. – Tg. Jiu. 

Având în vedere densitatea construcţiilor de locuit, materialele din care sunt realizate, în 

corelare cu normativele P.S.I., este necesară realizarea de remize în cadrul unor localităţilor 

componente ca și dotarea cu panouri de incendiu a unor dotări de interes public: Consiliul 

local, şcoli şi cămine culturale, obiective ce implică aglomerări umane ocazionale. 

2.10 PROBLEME DE MEDIU. 

2.10.1 Situaţia existentă. 

Relieful comunei are o evoluţie comună cu a celorlalte unităţi administrativ-teritoriale din 

jur și este în cea mai mare parte muntos, dar trebuie remarcat fatpul că partea de sud a 

comunei în care s-au dezvoltat satele ce aparţin comunei (cu excepţia satului Cerna Sat) o 

reprezintă dealurile a căror înălţime variază între 300 — 600 m. 

Principalele forme de relief ale teritoriului administrativ al comunei sunt munții, dealurile 

şi luncile formate de apele care o străbat. 

În teritoriul administrativ al comunei Padeș, judeţul Gorj semnalăm existența ariilor 

naturale protejate de interes comunitar (european) – situri Natura 2000 – conform Ordinului 

nr. 1964 din 13 decembrie 2007 al MinistruluI Mediului şi Dezvoltării Durabile. Conform 

Anexei nr. 1 la Ordinul 237 din 2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi 

Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în Romania, siturile Natura 2000 de pe teritoriul administrativ al comunei Padeș sunt: 

- Situl Natura 2000 Domogled - Valea Cernei - COD ROSCI0069; 

- Situl Natura 2000 Retezat - COD ROSCI0217; 

- Situl Natura 2000 Munții Țarcu - COD ROSCI0126; 

- Situl Natura 2000 Râul Motru - COD ROSCI 0366; 

- Situl Natura 2000 Munții Retezat - COD ROSPA0084; 

- Situl Natura 2000 Domogled - Valea Cernei - COD ROSPA0035. 

Rezervații ale Biosferei – Parcuri Naționale: 

- Parcul Național Domogled - Valea Cernei; 

- Parcul Național Retezat. 
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 Zone și monumente ale naturii puse sub regim de protecție specială – Arii 

Naturale protejate de interes național: 

- Pădurea Gorganu; 

- Peștera Martel; 

- Peștera Lazului; 

- Piatra Cloșanilor; 

- Ciucevele Cernei; 

- Cheile Corcoaiei. 

Problemele legate de protecţia mediului, determinate de statutul de arie protejată, 

trebuie să aibă în vedere protejarea habitatelor existente și a elementelor de floră şi faună 

incluse în anexa II a directivei 92/43 CEE. 

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia de a implementa 

Rețeaua ecologică europeană NATURA 2000, o reţea europeană pentru conservarea naturii. 

Natura 2000 este o reţea ecologică de arii naturale protejate înfiinţată la nivel european, 

constituind instrumentul principal pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii 

Europene. Rețeaua Natura 2000 a fost concepută să asigure conservarea habitatelor naturale 

şi supravieţuirea speciilor ameninţate cu dispariţia și a celor rare de pe teritoriul Uniunii 

Europene, iar baza legală a acestei rețele o reprezintă două directive respectiv Directiva 

92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei și a faunei sălbatice, 

cunoscută sub numele Directiva “Habitate”, adoptata la 21 mai 1992 şi Directiva 79/409/CEE 

privind conservarea păsărilor sălbatice, cunoscută sub numele de Directiva “Păsări”, adoptată 

la 2 aprilie 1979.  

Astfel, rețeaua Natura 2000 este alcătuită din arii speciale de conservare (Special Areas 

of Conservation) - constituite conform Directivei Habitate şi arii de protecţie specială 

avifaunistică (Special Protected Areas) constituite conform Directivei Păsări.  

Rețeaua Natura 2000 are drept principal scop menţinerea într-o stare de conservare 

favorabilă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) 

și specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate şi în Anexa I a Directivei 

Păsări). 

Existenţa unor astfel de situri Natura 2000 pe teritoriul unei localităţi este un motiv de 

mândrie locală în primul rând, care poate aduce şi beneficii economice prin dezvoltarea 

turismului ecologic în zonă. Agroturismul bazat pe tradiţie şi produse ecologice, poate duce la 

crearea unui brand pentru o localiate. 
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Comunitatea locală poate să creeze multiple pârghii economice, astfel încât fiecare 

familie angrenată să facă parte dintr-un mecanism turistic bine pus la punct, promovat la nivel 

naţional şi internaţional, bazat pe servicii, tradiţie şi cadrul natural al zonei respective. 

Planul Urbanistic General al comunei Padeș din judeţul Gorj este un instrument pentru 

creerea premiselor dezvoltării durabile a comunei Padeș, prin mijloace specifice, conform 

priorităţilor și strategiei de dezvoltare a zonei. Implementarea prevederilor planului va genera 

oportunităţi viabile, directe și indirecte, de îmbunătăţire pe termen lung a mediului, a condițiilor 

de viaţă ale populaţiei și a situaţiei socio-economice a comunităţii, în condițiile asigurării 

protecţiei mediului. 

Planul propus nu are legatură directă şi nu este necesar pentru managementul 

conservării ariilor naturale protejate de interes comunitar existente pe teritoriul comunei. 

Prevederile P.U.G. Comuna Padeș nu contravin conceptului de protecţie a habitatelor 

sau a formelor de vertebrate și nevertebrate identificate în situri.  

Impactul punerii în aplicare a prevederilor P.U.G. comuna Padeș nu are influenţă 

negativă asupra speciilor şi habitatelor existente în arie. Nu se modifică componenţa 

habitatelor, nu sunt afectate lanţurile trofice existente. Prevederile P.U.G. comuna Padeș nu 

modifică suprafaţa şi configuratia ariilor protejate, nu introduce elemente care să aibă efect 

negativ asupra biodiversităţii. 

Punerea în aplicare a prevederilor P.U.G. Comuna Padeș nu va genera efecte 

secundare în biocenozele locale precum: 

• Scurtarea lanţului trofic în habitatul fragmentat rămas; 

• Schimbarea relaţiilor dintre speciile concurente; 

• Nu au fost identificate elemente rare de faună sau floră din lista celor care să necesite 

protecţie; 

• Impactul asupra formelor de nevertebrate şi vertebrate din lista celor protejate din arie 

este inexistent; 

• Nu exista un impact negativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes 

comunitar (european) – situri Natura 2000. 

În afară măsurilor propuse în zonele cu risc natural şi la lucrările de echipare edilitară 

(alimentare cu apă potabilă, canalizare, colectare a deşeurilor) pentru protecţia şi conservarea 

mediului se au în vedere următoarele obiective: 

 - Protejarea pădurilor de lângă satele comunei care, prin speciile de arbori existente, 

pot constitui un punct de interes turistic şi ştiinţific; 

 - Organizarea de spaţii verzi de interes public la nivelul normei de 26,00 mp/loc.;  
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 - Recuperarea terenurilor degradate; 

- Monitorizarea permanentă a întregului teritoriu pentru identificarea în fază primară a 

oricărei surse de poluare a mediului în toate componentele sale. 

2.10.2 Apele 

Apele de suprafaţă reprezentate de râul Motru (ce izvorăşte din masivul Oslea - Munţii 

Vîlcan) fac parte din bazinul hidrografic al râului Jiu la care se râul Cerna preluat prin galerii 

subterane în cadrul sistemului hidroenergetic Cerna - Motru — Tismana. 

Dintre afluenţii naturali ai râului Motru amintim pe partea stângă pâraiele Valea - Mare, 

Runcu, Ciuta, Călugăru, Giula, Ogaşul Mare şi Valea Moregilor, iar pe partea drepată pârâul 

Capra unit cu pârâul Dobrotă care formează pârâul Motru Sec ca şi pârâiele Valea Racilor, 

ogaşul Priboi şi Bulba care izvorăşte din Ponoarele Mehedinţului şi care sevarsă în râul Motru 

la Apa Neagră. 

Apele de suprafaţă nu sunt poluate şi constituie principala sursă pentru alimentarea cu 

apă potabilă a populaţiei și animalelor.  

Debitele de apă înregistrate au valori diferite în funcţie de regimul de precipitaţii, anual 

înregistrându-se viiturile de primăvară (februarie - mai) când, la apa din ploi se adaugă şi 

apele rezultate din topirea zăpezilor, ca și viiturile de toamnă cu frecvenţa mai mică şi cu 

debite mai mici decât cele de primăvară. 

Vara debitul de apă scade, iar în timpul secetelor acestea rămân fără debit. 

2.10.3 Pânza de apă freatică  

Apa freatică se întâlneşte la adâncimi diferite, în funcţie de forma de relief, pornind de la 

adâncimi de 1-2 m în lunca joasă, până la adâncimi mai mari de 10 m pe versanţi şi coame de 

deal. 

Apa pluvială — influenţează în mod direct formarea şi evoluţia solurilor de pe teritoriul 

Padeș. Cea mai mare influenţă asupra formării şi evoluţiei solurilor o exercită apa pluvială în 

zona versanţilor. Astfel, apa provenită din precipitaţii contribuie, alături de izvoarele de coastă, 

ochiurile de piştire, rocă, la declanşarea sau reactivarea alunecărilor de teren şi a eroziunii de 

suprafaţă şi/sau adâncime. 

Pe platouri şi în zonele unde materialul parental este constituit din materiale fine, apa 

pluvială stagnează la suprafaţă, contribuind la manifestarea fenomenului de pseudogleizare — 

determinat de procesele de reducere și oxidare. 

Izvoarele de coastă — îşi fac apariţia în general la inflexiunea versanţilor cu zona de 

luncă, dar și pe versanţi, în amfiteatrele cu alunecări şi în văile de eroziune. Izvoarele de 

coastă activează şi întreţin fenomenele de alunecare şi eroziune. 
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2.10.4 Subsolul  

În zona montană structura petrografică evidenţiază calcare jurasice care în decurs me 

milenii datorită factorilor climatici au dat naştere la o serie de fenomene carstice de o rară 

frumuseţe, cum sunt Peştera Cloşanilor (considerată printre cele mai frumoase din ţară), 

Cioaca cu Brebenei, Motru Sec. 

Depresiunea Padeş, situată la zona de contact dintre Subcarpaţii Getici şi Podişul 

Mehedinţi a fost sculptată în depozite meoţiene şi pouţiene ale Subcarpaţilor. 

2.10.5 Solul  

Solul component principal al mediului înconjurător are un rol fundamental, întrucât 

contribuie la asigurarea alimentelor și a altor materii şi servicii, condiționând astfel dezvoltarea 

societăţii. 

Geneza şi evoluţia solurilor a avut loc în timp și spaţiu, ca urmare a interacţiunii unui 

complex de factori naturali (factori pedogenetici), ce au fost analizaţi anterior (relief, rocă, 

hidrologie, climă, vegetaţie). 

Formarea solurilor apare deci ca rezultat al interacţiunii complexe ce se petrece între 

partea superioară a litosferei cu biosfera, atmosfera şi hidrosfera. 

În decursul timpului, sub acțiunea agenţilor atmosferei, hidrosferei şi mai apoi ai 

biosferei, partea superioară a scoarţei terestre — mineralele şi rocile primare — au fost 

supuse unor procese de dezagregare (mărunţire) și alterare (modificare chimică). 

Datorită dezagregării şi alterării, în partea superioară a scoarţei terestre se creează 

condiţii minime de apă, aer și substanţe minerale, care permit instalarea plantelor şi 

microorganismelor. 

Pe tipul solurilor brune sunt dezvoltate cu prioritate culturile de porumb, viţă de vie dar 

şi pomii fructiferi, respectiv peri, meri, pruni, gutui, dând rezultate deosebit de bune. Solurile 

brune podzolice sunt slab productive şi sunt bune pentru pădurile de foioase: fag, gorun, stejar 

şi carpen. 

Activitatea economica a omului, desfasurată din cele mai vechi timpuri si-a pus 

amprenta în evoluția solurilor. 

2.10.6 Clima 

Clima, în general, este temperat continentală cu o varietate de nuanţe ca urmare a 

poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente şi cu o 

puternică influenţă mediteraneeană. 

Ea se caracterizează prin următoarele particularităţi: 

- radiaţia solară se cifrează la cca. 1000 kcal/cmc/an; 
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- temperatura medie anuală este de + 9° C (care dă în general confort termic) cu medii 

de +2,3°C în luna ianuarie şi de +20°C în luna iulie; 

- precipitaţiile au o distribuţie neuniformă cu maxime în perioadele mai-iunie şi 

noiembrie şi cu minime în luna februarie; 

- stratul de zăpadă are o durată de 70 - 75 zile/an, grosimea acestuia variind între 70 - 

90 cm; 

- numărul zilelor tropicale (cu temperatură peste 30°C) ajunge la numai 10 zile pe an, 

iar al zilelor de iarnă (temperaturi sub 0°C) este de 40 - 50 zile pe an. 

Datorită influenţelor mediteraneene clima înregistrează şi anumite inversiuni de 

temperatură care ca în vetrele de sat temperatura să fie mai scăzută decât pe platformele 

învecinate. 

2.11 DISFUNCŢIONALITĂŢI - LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢILOR 

COMUNEI PADEȘ 

NECESITATEA PROTEJĂRII UNOR ZONE, MONUMENTE 

 Prezentate în cadrul capitolului 2.7. « Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ 

teritorial » monumentele incluse pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) din România, Ministerul 

Culturii – Institutul Naţional al Patrimoniului, impun măsuri hotărâte atât din partea Comisiei 

monumentelor istorice cât și a Consiliului Local, în ce priveşte restaurarea, conservarea, 

întreţinerea ori protejarea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Padeș există opt obiective înscrise în lista 

monumentelor istorice anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea 

anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 

monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările 

ulterioare din 24.12.2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 

113 bis, 15.02.2016. 

– Nr. crt. 26 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130, Situl arheologic de la Călugăreni, "La 

morminți”, sat Călugăreni, comuna Padeș; 

– Nr. crt. 27 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130.01, Așezare, "La morminți”, sat 

Călugăreni, comuna Padeș, datare sec. XVI; 

– Nr. crt. 28 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130.02, Așezare, "La morminți”, sat 

Călugăreni, comuna Padeș, datare Hallstatt; 

– Nr. crt. 29 Cod L.M.I. 2015 GJ-I-s-B-09130.03, Așezare, "La morminți”, sat 

Călugăreni, comuna Padeș, datare Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina; 
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– Nr. crt. 228 Cod L.M.I. 2015 GJ-II-m-B-09281 Biserica de lemn "Înălțarea 

Domnului”, sat Cloșani, comuna Padeș, datare anul 1790; 

– Nr. crt. 306 Cod L.M.I. 2015 GJ-II-m-B-09339 Biserica "Sf. Atanasie și Chiril”, sat 

Padeș, comuna Padeș, datare anul 1883; 

– Nr. crt. 307 Cod L.M.I. 2015 GJ-II-m-B-09340 Casa Consantin Nacu, sat Padeș, 

comuna Padeș, datare sec. XIX; 

– Nr. crt. 492 Cod L.M.I. 2015 GJ-IV-s-B-09495 Monumentul "Proclamației de la 

Padeș”, sat Padeș, comuna Padeș, datare anul 1921-1935. 

Propunerile Planului Urbanistic General au identificat zonele de protecţie pentru 

obiectivele cu valoare de patrimoniu (limita de protecţie este stabilită în coordonate Stereo 70 

conform planşelor anexate). Intervenţiile la monumentele istorice sunt reglementate prin 

prevederile art. 23 din Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor 

istorice. În zona de protecţie a monumentelor istorice (limita de protecţie este stabilită în 

coordonate Stereo 70) pentru autorizarea construcţiilor noi sau a intervenţiilor la 

construcţiile existente se va solicita avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional, respectiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultura și Patrimoniu Naţional Gorj. 

În prezenta documentaţie pe teritoriul administrativ al comunei Padeș zonele de 

protecție au fost delimitate prin raportare la limitele de proprietate și sunt trasate în 

coordonate Stereo 70 conform planșelor anexate. 

Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de restaurare reparaţii sau întreţinere 

(bisericile - monumente istorice), cât şi prin crearea unui cadru corespunzător. 

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea 

avizului emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, sau după caz, de serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului National. 

În cazul în care vor apărea situaţii neprevăzute care să conducă la fenomene de 

instabilitate a terenului în zona de siguranţă a obiectivelor cu caracter de monumente istorice, 

pe baza unor studii de specialitate se vor lua măsuri speciale, astfel încat să nu fie puse în 

pericol zonele de protecţie ale monumentelor (limita de protecţie este stabilită în coordonate 

Stereo 70), în conformitate cu Legea nr 422/20052, art. 8, titlul II, cap I. În situaţii extreme se 

poate recurge la strămutarea obiectivelor de arhitectură sau monumentelor istorice, pe baza 

unor documentaţii întocmite special în acest scop, cu respectarea tuturor prevederilor legale 

privind acest gen de lucrări. 
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PROBLEME PRIVIND STAREA GOSPODĂRIILOR, LOCUINŢELOR și DOTĂRILOR 

 Din analiza efectuată asupra situaţiei existente se constată că numărul de gospodării 

raportat la numărul de locuinţe reflectă faptul că există locuinţe părăsite la nivelul localităţilor, 

ca urmare a exodului populaţiei în zonele urbane. 

 Starea acestora este satisfăcătoare în general, existând totodată şi locuinţe în stare rea 

sau nesatisfăcătoare. 

 Gradul de dotare privind existenţa obiectivelor de utilitate publică este în general 

satisfăcător, acoperind necesarul actual. Totodată trebuie amintit un alt aspect, legat de 

structura populaţiei pe grupe de vârstă relevând îmbătrânirea populaţiei în satele comunei. 

ASPECTE LEGATE DE RAPORTUL DINTRE GRADUL DE ECHIPARE TEHNICO-

EDILITARĂ ŞI NECESITĂŢILE POPULAŢIEI 

Echiparea tehnico-edilitară privind alimentarea cu apă trebuie extinsă în zonele care au 

fost propuse a fi introduse în intravilan precum şi realizarea rețelei de canalizare în paralel cu 

rețeaua cu apă. Este necesar, de asemenea realizarea retelei de alimentare cu gaze naturale. 

Rețeaua căilor de comunicaţie rutieră îndeosebi pentru drumurile comunale bună şi 

pentru drumurile vicinale este slabă - necesită modernizare. 

Transportul în comun este deficitar în ceea ce priveşte periodicitatea și uneori 

capacitatea asigurată. Deficienţele grave sunt generate de insuficienţa sau absenţa totală la 

nivelul localităţilor a unor dotări de necesitate permanentă sau periodică. 

DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 

La nivelul comunei Padeș pot fi semnalate disfuncţionalităţile generate de recensiunea 

economică, de problemele generate prin restructurarea unităţilor industriale din zonele 

polarizatoare de forţă de muncă. 

Acest fapt este foarte grav deoarece persoanele care îşi desfăşurau activitatea în 

aceste zone, revin în comuna natală, unde nu li se pot oferi locuri de muncă deoarece nu 

există unităţi economice generatoare de locuri de muncă. 

Astfel apar probleme sociale rezultate din perturbarea în ocuparea forţei de muncă 

disponibilă, din dezechilibrul dintre necesarul şi oferta de locuri de muncă. 

Activitatea de bază a populaţiei ocupate este agricultura, care se face în mare măsură 

în mod empiric, loturile agricole având suprafeţe mici şi fiind răspândite la distanţe mari, uneori 

pe dealuri greu accesibile pentru utilajele agricole mecanizate. 

În toate localităţile componente ale comunei există unităţi comerciale și de alimentaţie 

publică, proprietate privată a unor întreprinzători locali, dar acestea nu pot oferi decât un 

număr limitat de locuri de muncă. 
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Instituţiile de asistenţă socială se dovedesc total ineficiente, în comună existând 

persoane care ar putea avea nevoie de sprijin de această natură. 

Nu au fost realizate unităţi de mică industrie care să prelucreze produsele provenite din 

agricultură sau zootehnie şi nici unităţi reprezentative de prestări servicii către populaţie. Astfel 

de unităţi ar fi putut oferi mai multe locuri de muncă asigurând o creştere a veniturilor comunei 

şi implicit a lucrătorilor din aceste unităţi. 

Se poate constatata că gama şi potenţialul dotărilor şi serviciilor pe teritoriul comunei 

Padeș sunt nesatisfăcătoare, acestea neputând asigura necesităţile populaţiei. 

DISFUNCŢIONALITĂŢI ALE CADRULUI NATURAL 

Se constată: 

-existenţa unor condiții pentru producerea de fenomene naturale periculoase, inundaţii 

de tip aluvionar-torenţial, pentru care trebuie organizată urmărirea continuă a zonelor 

periculoase şi intervenţia rapidă în caz de pericol; 

-pânza de apă freatică – cu folosinţe pentru alimentarea cu apă prezintă schimbări 

sezoniere de nivel, datorate probabil climei, dar şi intervenţiei umane în bazinul hidrografic. 

Acest lucru poate fi stabilit doar prin studii de specialitate; 

-solul poate fi afectat în mod grav prin despăduririle haotice cât și prin folosirea 

îngraşămintelor chimice în mod necontrolat, aşa cum se întâmplă actualmente. De asemenea, 

acesta poate fi afectat prin poluarea cu substanţe nebiodegradabile provenite din deşeurile 

menajere depozitate în mod necorespunzător. S-au semnalat alunecări de terenuri de mică 

anvergură, acestea trebuie obligatoriu inventariate și luate măsuri pentru instituirea interdicţiei 

de construire temporară sau definitivă până la remedierea situaţiei; 

Problemă prioritară, pentru comuna Padeș, este identificarea din timp a oricărei surse 

de poluare sau degradare a mediului. 

Din punct de vedere al surselor majore de poluare, teritoriul comunei nu este afectat, 

nefiind identificate asemenea surse. 

Degradări majore ale mediului nu au fost identificate, dar se semnalează de către 

localnici scăderea productivităţii solului datorată acţiunii combinate a precipitaţiilor şi a 

îngrăşemintelor chimice folosite în mod intensiv necontrolat. 

2.12 NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI  

Discuţiile purtate de proiectant la nivelul Primăriei comunei Padeș au relevat ca 

necesitate, constituind în acelaşi timp şi opţiunea locuitorilor comunei, introducerea în 

intravilan a unor terenuri agricole atribuite acestora, pentru a fi valorificate prin construirea de 
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locuinţe şi nu numai. Aceste opţiuni vor avea finalitate, ca urmare a unor hotărâri ale 

Consiliului Local. 

Administraţia publică locală a solicitat: 

• Extinderea și îmbunatătirea rețelei de alimentare cu apă pentru toți locuitorii comunei Padeș;  

• Extindere sistem de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate comuna Padeș;  

• Realizare canalizare menajeră în toate satele comunei Padeș; 

• Lucrări de reabilitare și modernizare la obiectivele social-culturale din comună; 

• Modernizare drumuri comunale, săteşti şi vicinale ce nu au fost modernizate; 

• Amenajarea de spații verzi; 

• Modernizare instituții publice. 

Opţiunile populaţiei, propunerile făcute de primărie au devenit elemente de temă pentru 

Planul Urbanistic General. 

Populaţia comunei doreşte realizarea grabnică a dotărilor de strictă necesitate la nivelul 

fiecărei localităţi componente. Lipsa acestora și a locurilor de muncă determină tinerii şi 

tinerele familii să migreze spre alte comune sau oraşe unde pot găsi loc de muncă şi condiții 

de viaţă mai bune. Datorită faptului că tinerii migrează spre alte localităţi, iar cei înaintaţi în 

vârstă migrează spre comună ca disponibilizaţi, şomeri sau pensionari, media de vârstă a 

populaţiei este ridicată. Acest lucru poate fi constatat și din faptul că numărul mediu de 

persoane pe o gospodărie este de cca. 3, fapt care denotă că o mare parte dintre familiile 

tinere cu copii nu mai locuiesc în comună. 

3.PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE 

Studiile de fundamentare care justifica impunerea anumitor reglementari urbanistice 

utilizate pentru Planul Urbanistic General al Comunei Padeș sunt : 

- Planul de amenajare a teritoriului Judeţului Gorj (P.A.T.J.), Actualizare 2009-2011, 

Fazele 1, 2 și 3 elaborat de Universitatea de Arhitectura şi Urbanism “Ion Mincu”- Centrul de 

cercetare, proiectare, expertiză şi consulting, avizat de Consiliul Judeţean Gorj în decembrie 

2013; 

- Planuri topografice, scara 1:5000 și 1:25000 asigurate de O.C.P.I. Gorj şi A.N.C.P.I. 

Bucureşti, aduse la zi după cele mai recente ortofotoplanuri; 

- Documentație pedologică de încadrare în clase de calitate pentru comuna Padeș, 

județul Gorj; 

- Studiul Istoric General, comuna Padeș județul Gorj; 
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- Prevederile de dezvoltare ale comunei Padeș, cuprinse în prezenta documentatie 

de urbanism pentru Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Padeș - judeţul 

Gorj, au la baza consultările efectuate la Primăria Padeș şi tema - program stabilită de 

Consiliul Local Padeș. 

Planul Urbanistic General - Comuna Padeș - judeţul Gorj, ediţia 2019 preia o serie de 

date şi prevederi din P.U.G. comuna Padeș - judetul Gorj, proiect nr. 10/2000, întocmit de 

S.C. P.V.D. ARHITECT S.R.L. Tg Jiu. 

- Date statistice furnizate de Comisia Judeţeană de Statistică Gorj; 

- evoluţia populaţiei active pe total şi principalele sectoare socio-economice; 

- structura populaţiei pe grupe de vârstă; 

- evoluţia populaţiei pe zona de studiu şi categorii de unitaţi administrativ-teritoriale 

1977-2015; 

- structura rețelelor de localităţi la nivelul judetului Gorj; 

- populaţia după situaţia la recensămintele din 1977, 1982, 1992, 1997, 2002, 2011; 

- date statistice ale zonelor de locuit. 

Documentaţia are ca obiect actualizarea Planului Urbanistic General al comunei 

Padeș - judeţul Gorj. Comuna Padeș - are în componența sa satul: Călugăreni, care este 

reședința comunei şi satele componente: Apa Neagră, Cerna-Sat, Cloșani, Motru-Sec, 

Orzești, Padeș și Văieni. 

Planul Urbanistic General al Comunei Padeș, ca documentaţie tehnică de urbanism cu 

caracter de reglementare, are ca obiect direcţionarea și coordonarea amenajării teritoriului, 

precum şi dezvoltarea localităţilor componente pe termen scurt şi mediu. 

Folosind ca metodă de lucru analiza interdisciplinară şi multicriterială a situaţiei 

existente, Planul Urbanistic General scoate în evidenţă disfuncţionalităţile și priorităţile de 

intervenţie în teritoriu și propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului în condițiile 

respectării dreptului de proprietate, promovării interesului public și dezvoltării durabile a 

comunei Padeș. 

Recomandări pentru administraţia publică locală:  

- Proiectul pentru autorizarea construcţiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic 

întocmit conform legislaţiei în vigoare, pentru fiecare obiectiv în parte; 

- Pentru construcţiile încadrate în categoriile de importanţă normal, deosebită și 

excepţională se va face verificarea de către un verificator A, atestat.  

Recomandări specifice zonelor de riscuri naturale şi antropice:  

- Se va respecta zona de protecţie pentru cursurile de apă impusă de Apele Române; 
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- Se vor executa lucrări de curăţire și regularizare de-a lungul pârâurilor și a afluenţilor;  

Pentru zonele cu potenţial mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de 

risc ce apar la amplasarea construcţiilor se vor avea în vedere următoarele 

recomandări:  

- amplasarea construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilităţii 

versanțului la încărcările suplimentare create de construcţii; 

- se vor proiecta construcţii uşoare;  

- nu se vor executa lucrări de săpătură de anvergură (şanţuri adânci, platforme, taluze 

verticale, umpluturi etc);  

-se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de sprijin care 

vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura;  

-se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpătură;  

-se vor dirija apele din precipitaţii prin rigole bine dimensionate și dirijate astfel încât să 

nu producă eroziuni;  

-se vor planta arbori la o distanţă corespunzătoare faţă de construcţiile ce urmează a se 

executa.  

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate şi cele improprii de construit se va 

avea în vedere împădurirea lor. 

La amplasarea construcţiilor în apropierea liniilor electrice, se va solicita avizul de la 

Transelectrica S.A./SC CEZ SA.  

La sistematizarea teritoriului se va ţine cont de traseele de utilităţi şi zonele de protecţie 

ale diferitelor obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare. 

Recomandări de ordin general: 

- Controlul atent al mişcărilor de terenuri prilejuite de operaţiuni de dezmembrare sau 

comasare, urmărind prin reglementări conservarea caracterului tradiţional al gospodăriilor şi a 

peisajului constituit;  

- Dezvoltarea etapizată a tuturor categoriilor de rețele edilitare pentru asigurarea unor 

bune standarde de calitate a locuirii şi serviciilor;  

- Respectarea reglementărilor specifice sitului NATURA 2000; 

- Reglementări locale clare pentru autorizarea construirii, conţinând prescripţii precise 

pentru regimuri de ocupare a terenurilor, aspect arhitectural şi înălţime a construcţiilor, 

organizarea spaţiilor libere și plantate, etc.;  
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- Securizarea monumentelor istorice prin respectarea unei zone de protecţie 

reglementată prin PUG şi promovarea unor măsuri concrete de consolidare, restaurare și 

punere a sa în valoare;  

- Delimitarea unor unităţi de peisaj, apte a fi reglementate în scopul conservării 

specificităţilor locale: peisaj agricol, peisaj natural de luncă, peisaj antropizat pentru 

practicarea sustenabilă a turismului şi agrementului, etc.;  

-Promovarea unei mai bune organizări de spaţii publice pentru organizarea de 

evenimente repetabile, de atractivitate locală și zonală (târguri, expoziţii periodice de produse 

agricole, obiecte artizanale, gastronomie locală, spectacole folclorice, pelerinaje, etc.) în 

scopul conservării tradiţiilor culturale şi religioase, al generării de activităţi pentru populaţia 

locală neangajată și pentru stimularea unor iniţiative ocupaţionale diverse (susţinerea acestor 

iniţiative va avea la bază o politică de susţinere a proceselor educaţionale, cu scopul 

conştientizării valorilor identitare locale). 

Recomandări particularizate:  

-Evitarea unor extinderi de intravilan care să dezorganizeze structura ordonată a celui 

existent; 

 -Restricţionarea pe cât posibil a unor comasări pentru obţinerea unor loturi de 

dimensiuni foarte mari şi prevederea exprimării, cel puţin formale, a ritmului parcelar existent 

în cazul ocupării unor parcele agabaritice;  

- Adoptarea prin regulament, a volumetriilor simple, acordate cu arhitectura tradiţională, 

a utilizării unor materiale specifice durabile (cărămidă, piatră, lemn, ţiglă ceramică, tablă 

simplă), interzicerea pentru eliminare după caz, a azbocimentului sau tablei cutate ca 

materiale pentru învelitori;  

- Interzicerea folosirii unor forme, volumetrii şi culori ce împrumută trăsături nedefinitorii 

pentru zona geografică de care aparţine localitatea, facilitând astfel controlul judicios al 

autorizării construirii (excluderea modelelor supradimensionate sau cu volumetrii zbuciumate, 

a acoperişurilor cu multe rupturi de planuri/ape, a golurilor rotunjite sau cu tăieturi oblice 

aleatorii, a construirii de verande improvizate mai ales în faţadele principale, a realizării de 

socluri cu materiale ce imită piatra brută sau alte finisaje naturale, a utilizării combinate a 

culorilor primare, a vopselelor strălucitoare, în culori stridente, a amplasării unor garduri 

masive și opace din zidărie de cărămidă sau beton);  

- Propunerea de locuri adecvate pentru organizarea de evenimente cu scop de 

promovare a imaginii comunei, respectiv a activităţilor și produselor specifice zonei; 
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 - Reglementarea unităţilor de peisaj luând în considerare condiții impuse pentru 

protejarea mediului (specifice siturilor NATURA 2000). 

3.2 EVOLUŢIE, POSIBILE PRIORITĂŢI  

Încadrarea în rețeaua de localităţi a judeţului Gorj, asigurarea legăturilor cu localităţile 

acestuia prin intermediul căilor de comunicaţie rutieră existente, constituie premize ale 

dezvoltării comunei în perspectiva relaţiilor intercomunale şi implicit interjudeţene. 

Evoluţia localităţilor de pe teritoriul comunei Padeș este condiționată în mod direct de 

către factorii economici. Comuna beneficiază de resurse ale subsolului deosebite, de un cadru 

natural și de monumente naturale sau istorice valoroase care să ducă la dezvoltarea turismului 

sau unităţi industriale care să ofere locuri de muncă. 

Din analiza datelor statistice, a prognozelor şi a concluziilor din studiile de mai sus se 

poate trage concluzia că în teritoriul administrativ evoluţia populaţiei şi numărul de gospodării 

nu au cunoscut un salt spectaculos, în perioada 1997-2019, acestea au cunoscut o creştere 

ritmică în limitele sporului natural înregistrat pe judeţ. 

Numărul locurilor de muncă din sectorul industriei existente în zonele limitrofe au 

asigurat, o perioadă, nevoile comunei contribuind la dezvoltarea indirectă a cadrului construit 

şi implicit a nivelului de trai. În condițiile trecerii la economia de piaţă se pot sugera unele 

scenarii de evoluţie: 

-o parte din activii disponibilizaţi vor putea întări sectorul terţiar-servicii; 

-iniţiativa particulară va putea genera noi locuri de muncă în producţie, prestări servicii, 

comerţ, etc.; 

-în condițiile reducerii numărului total de locuri de muncă se poate presupune şi o 

mărire a deplasărilor pentru muncă spre municipiul Tg-Jiu; 

-în condițiile liberalizării preţurilor și al greutăţilor de punere în concordanţă a acestora 

cu bugetul familial, se poate intui şi un scenariu de constituire a unor familii cu domiciliul stabil 

în localităţile de baştină unde există posibilitatea producerii unor bunuri agricole şi animaliere 

de primă necesitate care vor putea fi prelucrate și valorificate eficient pe pieţele din jur; 

Sub aspectul priorităţilor se poate menţiona: 

-îmbunătăţirea aspectelor legate de circulaţia rutieră; 

-dezvoltarea echipării tehnico-edilitare, în conformitate cu cele precizate în capitolul 

anterior; 

-analizarea incintelor agenţilor economici și modernizarea unităţilor respective în 

vederea asigurării unor servicii populaţiei; 

-crearea de noi locuri de muncă în sfera micilor producători şi a terţiarilor. 
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Acest lucru face ca sarcina revitalizării economice să revină în special investitorilor din 

zonă, cu sprijinul direct al autorităţilor locale, prin dezvoltarea zootehniei, agroturismului şi 

valorificarea potenţialului silvic. 

 Pe baza acestei documentaţii, precum și a studiilor de specialitate, se stabilesc 

obiectivele de utilitate publică necesare pentru a căror finalizare sau realizare se vor solicita 

fonduri de la bugetul statului. 

O sinteză a acestora ar putea fi următoarea: 

-extinderea rețelei de alimentare cu apă pentru pentru zonele extinse și pentru zonele în 

care nu există alimentare cu apă potabilă; 

-realizarea iluminatul public pentru zonele extinse şi modernizarea celui existent cu 

becuri ecologice; 

-realizarea rețelei de canalizare şi epurare a apelor uzate în paralel cu rețeaua de 

alimentare cu apă; 

-realizarea colectării, canalizării şi evacuării apelor pluviale; 

-realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

-realizarea transportului public local; 

-realizarea de trotuare şi parcări; 

-realizarea de spații verzi și zone de agrement; 

-realizarea de construcţii corespunzătoare pentru instituţiile publice; 

-crearea unui centru multifuncţional care să modernizeze şi să creeze noi servicii de 

utilitate publică: financiar-bancare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, poştale și de curierat, 

asigurare etc. 

Prin revitalizarea economică toate aceste obiective sunt sprijinite aducând bugetului 

comunal noi surse financiare. 

3.3 OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 

Planul Urbanistic General al comunei Padeș – Judetul Gorj a inclus în prezenta 

documentație elemente din Planul de Amenajarea a Teritoriului judeţului Gorj şi din secţiuni ale 

P.A.T.N.. 

 Rețeaua de localităţi a comunei Padeș cuprinde satul reşedinţă de comuna Călugăreni 

și un număr de șapte sate aparţinătoare şi anume: Apa Neagră, Cerna-Sat, Cloșani, Motru-

Sec, Orzești, Padeș și Văieni situaţie care înscrie comuna peste media comunelor din judeţ de 

7,3 sate / 100 km2. 

 Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local satul Călugăreni are rol 

polarizator pentru satele aparținătoare asigurând serviciile de bază (comerţ, prestari servicii, 
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sănătate, asistență socială, învăţământ, cultură, recreere), servicii de infrastructură, 

(transporturi, telecomunicaţii), servicii administrative (administraţie, financiare, prelucrarea 

informaţiilor).  

Amplasarea geografică a comunei Padeș a impus dezvoltarea unor relaţii tradiţionale cu 

celelalte oraşe și comune învecinate care se vor păstra cu forma şi specificul lor. 

 În acelaşi timp, dezvoltarea economică a zonei din care face parte comuna a stabilit 

relaţii speciale cu centrele polarizatoare din aceeaşi zonă, respectiv municipiul Tg-Jiu, oraşele 

Tismana și Motru, centre de interes deosebit pentru o mare parte din populaţia activă a 

comunei. 

 În acelaşi timp trebuie remarcat că municipiul Tg.-Jiu asigură dotările şi serviciile majore 

din activităţile de învăţământ, sănătate, cultură, administraţie publică spre care se îndreaptă 

locuitorii din Padeș. 

 Relaţii speciale s-au creat între comuna Padeș şi municipiul Tg-Jiu - principalul centru 

economic şi politic al judeţului impuse de importanţa acestuia în asigurarea serviciilor de nivel 

judeţean. 

 3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 

Evoluţia localităţilor de pe teritoriul comunei Padeș este condiționată în mod direct de 

către factorii economici. 

Comuna beneficiază de un cadru natural deosebit, monumente istorice valoroase care 

să ducă la dezvoltarea turismului care să ofere locuri de muncă. 

Acest lucru face ca sarcina revitalizării economice să revină în special investitorilor din 

zonă, cu sprijinul direct al autorităţilor locale, în special prin dezvoltarea turismului 

agroturismului şi valorificarea potenţialului silvic. 

Comuna beneficiază de condiții propice creşterii animalelor, având și tradiţie în această 

activitate. 

Creşterea animalelor se poate face treptat pornind de la ferme cu un număr mic de 

animale, până la ferme de creştere intensivă a animalelor, cu un număr de animale dat de 

cererea pieţei de profil. 

Valorificarea produselor animaliere măreşte puterea economică a întreprinzătorilor, iar 

cantitatea mare de produse animaliere poate genera necesitatea prelucrării acestora pentru 

valorificarea lor superioară. 

Astfel pot lua naştere unităţi de industrie mică, mijlocie precum şi de prestări de servicii 

cum ar fi: abatoare, carmangerii, unităţi specializate în prepararea mezelurilor, prepararea și 
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ambalarea corespunzătoare a produselor lactate, prelucrarea pieilor, confecţiilor din piele sau 

blană, etc. 

Toate acestea duc la creşterea ofertei de locuri de muncă şi implicit la creşterea 

veniturilor populaţiei și ale comunei. 

Orientarea tineretului spre ramurile sectorului terţiar și chiar quaternal (propagarea, 

transmiterea, întreţinerea, actualizarea şi prelucrarea informaţiilor) este o acţiune ce trebuie 

încurajată atât pentru policalificarea rezidenţilor cât și pentru evitarea migrării spre alte locuri 

de muncă. 

Pentru ocuparea şi reţinerea forţei de muncă în localităţile rurale, din cadrul teritoriului 

administrativ, trebuie încurajată prin dezvoltarea în sate a industriei mici şi artizanale, precum 

și a activităţilor legate de producerea şi valorificarea produselor agro-alimentare de primă 

necesitate cu efecte pozitive în aprovizionarea localităţilor limitrofe deficitare în acest domeniu. 

Pădurile de pe suprafaţa comunei constituie și ele o sursă de venituri, prin valorificarea 

fructelor de pădure și a ciupercilor. Prelucrarea acestora nu presupune investiţii mari, greu de 

realizat. Mica industrie, meşteşugurile și artizanatul sunt altă sursă de venituri ce se pot obţine 

cu investiţii minime. 

Se recomandă ca la nivelul localităţilor să existe rezerve de teren necesare pentru 

realizarea dotărilor de utilitate publică. 

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

Evoluţia populaţiei din comuna Padeș s-a înscris în evoluţia generală de la nivelul 

întregului judeţ și a întregii ţări. 

În ultimii ani s-au petrecut schimbări însemnate atât în dinamismul imprimat din exterior 

creşterii populaţiei cât și componentele mişcării naturale a populaţiei (reducerea accentuată a 

natalităţii cu efecte directe asupra sporului natural și a fluctuaţiilor sporului migratoriu). 

Se poate aprecia, într-o variantă optimistă, că prin ridicarea nivelului de trai ca urmare 

pe de o parte a asigurării unui confort sporit de locuire (prin stimularea realizării de gospodării 

individuale), împreună cu îmbunătăţirea dotărilor tehnico-edilitare iar pe de altă parte 

antrenarea populaţiei (în special celei tinere) în activităţile din domeniul privat care să asigure 

venituri mai mari la nivelul familiei se va ajunge la o creştere treptată a populaţiei. 

Pentru evaluarea evoluţiei populaţiei se are în vedere ca model de bază creşterea 

tendenţială, dat fiind faptul că sporul migratoriu fluctuează aleator de la un an la altul datorită 

restructurărilor din economie. 

Reducerea ofertei de locuri de muncă din zonele dezvoltate economic de pe teritoriul 

judeţului face ca sporul migratoriu să tindă actualmente la cifre pozitive. 
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Prognoza populaţiei pe următorii 10–15 ani a fost determinată având în vedere 

următoarele elemente: 

 - diversificarea profilului economic al comunei; 

 - dezvoltarea unor servicii de agroturism, comuna beneficiind de potenţialul natural şi 

economic necesar, precum și de un potențial turistic ridicat; 

- posibilitatea apariţiei unor unităţi de valorificare industrială a produselor agro-

zootehnice și a fructelor de pădure. 

Ca urmare a acestor elemente uşor de prevăzut, chiar în actualele condiţii de tranziţie, 

se constată că sporul natural rămâne oarecum constant, astfel se estimează că populaţia 

atinge următoarele cifre: 

comuna Padeș 

2011 4953

2015 4939

2018 4874

2020 4950

2022 5000
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5020

Evoluţia populaţiei 2011-2022 

 
 
EVOLUŢIA POPULAŢIEI ACTIVE PE TOTAL ȘI PRINCIPALELE 
SECTOARE SOCIO-ECONOMICE 2012-2022 

Evoluţia populaţiei active într-o perioadă de restructurări economice la nivel naţional, 

raportată la nivelul unei unităţi administrative mici, cum este comuna Padeș, este dificil de 

realizat deoarece o mare parte din populaţia activă este dependentă prin locul de muncă de 

unităţi aflate în afara comunei studiate, precum și de alţi factori neprevăzuţi care pot fi eventual 

analizaţi printr-un studiu de specialitate. 

Din această cauză marja de eroare a estimărilor nu este pe deplin controlabilă. 



S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. 

 

 

 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                                      COD FISCAL 12197446 
CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC 12B, SC. 1, AP.17, TEL. 0721.400448,              email: rawleysgold@yahoo.ro 

115 

 

Se speră că lipsa acută de locuri de muncă se va diminua treptat prin revitalizarea 

activitaţii economice. 

O parte din forţa de muncă disponibilă va fi redistribuită spre activităţi agricole şi în 

special spre zootehnie. 

 În ocuparea forţei de muncă un rol hotărâtor trebuie să îl aibă economia din sectorul 

privat care prin iniţiativele în agricultură, zootehnie, prelucrarea produselor agricole, servicii 

către populaţie şi turism ar putea îmbunătăţi situaţia. 

Aceste considerente conduc la aprecierea că în următorii 15 - 20 de ani, judeţul îşi va 

menţine tendinţa din perioada trecută (din ultimii 20 de ani), întrucât circumstanţele creşterii 

demografice nu s-au schimbat în ultima perioadă pe total judeţ. Vor exista însă unele 

diferenţieri între mediul urban şi cel rural, deoarece structurile demografice vor fi în viitor total 

deosebite.  

3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 

În condițiile în care doar o parte din căile rutiere ale comunei sunt modernizate, se 

impune întocmirea unor studii privind modernizarea totală a acestora. 

Astfel, s-a ţinut cont că "Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice 

în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile 

situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, 

de minimum 12 m pentru drumurile judeţene și de minimum 10 m pentru drumurile 

comunale" conform Legii nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor.  

Limitele zonei drumului 

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului 
până la: 
- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul 
terenului; 
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 
5,00 m inclusiv; 
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare 
de 5,00 m. (Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997). 

b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ și suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt: 

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără 

lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod); 

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări 

au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod). 
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c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se 

consideră la partea superioară a taluzului versanțului. 

d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi 

marginile zonei drumului, conform tabelului următor: 

 

Categoria drumului Autostrăzi 
Drumuri 
naţionale 

Drumuri 
judeţene 

Drumuri 
comunale 

Distanţa de la marginea 
exterioară a zonei de siguranţă 
până la marginea zonei 
drumului (m) 

50 22 20 18 

 

e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a 

zonei de protecţie. 

La stabilirea limitei proprietăţilor vor fi avute în vedere și precizările din „Normele 

tehnice privind proiectarea și amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în 

zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere” publicate în Monitorul Oficial nr. 

15/19.01.1998, prin care la amplasarea instalaţiilor, construcţiilor și gardurilor, se menţionează 

că trebuie asigurat spaţiul necesar pentru lărgirea părţii carosabile cu cel puţin încă o bandă. 

Planul Urbanistic General va trata și reducerea numărului existent de intersecţii în aşa 

fel, încât în intravilan, distanţa între acestea să fie de cel puţin 10 ori viteza de circulaţie în 

km/oră, exprimată în metri şi atunci când este posibil mai mare de 1500 m. În localităţi, 

drumurile colectoare vor debuşa în drumul principal prin intersecţii corect amenajate din punct 

de vedere al siguranţei circulaţiei. 

În raport cu necesităţile funcţionale ale localităţilor este necesară modernizarea 

străzilor, rezervarea unor benzi de circulaţie speciale pentru transportul în comun, separarea 

fluxului auto de cel pietonal, crearea de piste speciale pentru biciclişti, separate de fluxul auto, 

crearea de locuri de parcare care deservesc instituţiile de utilitate publică și prevederea de 

facilităţi pietonale, respectiv trotuare din interiorul tuturor localităţilor comunei.  

Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pietonale în zonele cu trafic intens, se propune 

realizarea trotuarelor necesare. 

Spaţiile rezervate pentru parcaje vor fi situate în zona centrală a localităţii şi în zona 

activităţiilor sportive, considerându-se că aceste zone vor deveni periodic puncte de 

aglomerări de trafic. 

Se va analiza și trata problema scurgerii apelor pluviale şi asigurarea de şanturi sau 

rigole permanente. 
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 3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL 

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale vor suferi modificări în 

structura şi mărimea lor. 

Astfel, la stabilirea limitelor intravilanului propus, s-a avut în vedere includerea tuturor 

suprafeţelor de teren ocupate de construcţii, amenajări, precum și suprafeţele necesare 

dezvoltării pe o perioadă de 5 - 10 ani. 

Introducerile în intravilanele existente au fost conforme cu opţiunile locuitorilor comunei 

şi cu propunerile planului urbanistic. Terenurile introduse în teritoriu intravilan și care în 

prezent sunt în folosinţă agricolă vor căpăta destinaţia de terenuri pentru constructia de 

locuinţe sau pentru alte investiţii cu caracter economic conform prevederilor Planului Urbanistic 

General. 

Organizarea zonelor funcţionale a avut în vedere analiza situaţiei existente specifice, 

asigurarea legăturilor între diferite zone funcţionale ale localităţiilor, dezvoltarea armonioasă în 

perspectivă a zonelor funcţionale în cadrul acestora.  

De asemenea, s-a avut în vedere ca suprafeţele care nu îndeplinesc condițiile de 

construibilitate să fie excluse din intravilan. 

Notă: la realizarea centralizarea suprafetelor incluse în intravilan s-au preluat 

datele din documentaţiile anterioare aprobate.  
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BILANŢ TERITORIAL - SITUAŢIA PROPUSĂ - INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR COMUNEI PADEȘ - ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA (ha) 

% DIN TOTAL 
INTRAVILAN 

LOCALITATEA 
REȘEDINȚĂ DE 
COMUNĂ 
CĂLUGĂRENI 

SATUL 
APA 
NEAGRĂ 

SATUL 
CERNA-SAT 

SATUL 
CLOȘANI 

SATUL 
MOTRU-
SEC 

SATUL 
ORZEȘTI 

SATUL 
PADEȘ 

SATUL 
VĂIENI 

TOTAL 
INTRAVILAN 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI 
FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

48.80 70.26 116.58 133.63 83.21 26.96 97.97 61.62 639.03 84.25 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

1.52 1.37 0.95 3.62 1.58 0.00 0.72 0.16 9.92 1.31 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI 
SERVICII 

2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.34 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 10.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.02 1.32 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, 
COMERȚ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. UNITĂȚI AGRO - 
ZOOTEHNICE 
  

0.03 2.00 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.59 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE 
ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: 
RUTIER 

6.20 8.20 7.58 10.99 7.73 1.96 9.77 6.39 58.82 7.75 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

2.21 2.67 2.51 2.42 1.28 0.00 1.65 0.38 13.12 1.73 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII 
TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.07 0.00 0.68 0.70 0.04 0.00 0.00 0.00 1.49 0.20 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.21 0.17 0.00 0.36 0.71 0.00 0.50 0.21 2.16 0.28 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.01 

12. APE 
  

0.65 0.35 6.81 3.44 4.34 0.16 0.57 0.44 16.76 2.21 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU 
INTRAVILAN 

62.35 95.04 137.58 155.16 98.89 29.08 111.18 69.20 758.48 100.00 
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BILANŢ TERITORIAL, SATUL CĂLUGĂRENI – SITUAŢIA PROPUSĂ 

 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL CĂLUGĂRENI 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

48.80 78.27 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

1.52 2.44 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

2.60 4.17 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 0.03 0.05 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

6.20 9.94 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

2.21 3.54 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.07 0.11 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.21 0.34 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.06 0.10 

12. APE 0.65 1.04 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 62.35 100.00 

 

Suprafeţele de intravilan propuse pentru construcţii sunt, în general, cele care 

actualmente sunt libere de construcţii, urmând ca pe măsura autorizării acestea să fie scoase 

din circuitul agricol. 

În general se propune o folosire eficientă a intravilanului existent, extinderea acestuia 

fiind propusă pentru reglementarea situaţiilor amintite anterior. 

Satul Călugăreni cuprinde cele mai importante dotări ale localităţii dar şi cele de interes 

comunal, toate indicate în planşa de «Reglementări». 

 Modul de ocupare a terenului în zonele de locuit existente indică faptul că organizarea 

acestora nu s-a facut după o parcelare prestabilită – parcelele de teren aferente locuinţelor 

sunt inegale, neordonate, dar aliniate la străzile de acces. 
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BILANŢ TERITORIAL, SATUL APA NEAGRĂ – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL APA NEAGRĂ 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

70.26 73.93 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

1.37 1.44 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

10.02 10.54 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 2.00 2.10 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

8.20 8.63 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

2.67 2.81 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.17 0.18 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 0.35 0.37 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 95.04 100.00 

 

BILANŢ TERITORIAL, SATUL CERNA-SAT – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL CERNA-SAT 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

116.58 84.74 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.95 0.69 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 
  

2.47 1.80 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

7.58 5.51 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

2.51 1.82 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.68 0.49 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.00 0.00 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 
  

6.81 4.95 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 
  

0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 137.58 100.00 
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BILANŢ TERITORIAL, SATUL CLOȘANI – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL CLOȘANI 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

133.63 86.12 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

3.62 2.33 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

10.99 7.08 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

2.42 1.56 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.70 0.45 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.36 0.23 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 3.44 2.22 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 155.16 100.00 

 

BILANŢ TERITORIAL, SATUL MOTRU-SEC – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL MOTRU-SEC 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

83.21 84.14 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

1.58 1.60 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

7.73 7.82 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

1.28 1.29 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.04 0.04 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.71 0.72 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 4.34 4.39 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 98.89 100.00 
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BILANŢ TERITORIAL, SATUL ORZEȘTI – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL ORZEȘTI 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

26.96 92.71 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.00 0.00 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

1.96 6.74 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.00 0.00 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.00 0.00 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE 0.16 0.55 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE 0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 29.08 100.00 

 

BILANŢ TERITORIAL, SATUL VĂIENI – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL PADEȘ 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

97.97 88.12 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.72 0.65 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

9.77 8.79 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

1.65 1.48 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.50 0.45 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE  0.57 0.51 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE  0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 111.18 100.00 
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BILANŢ TERITORIAL, SATUL VĂIENI – SITUAŢIA PROPUSĂ 

ZONE FUNCȚIONALE 

SATUL VĂIENI 

PROPUS 

HA % 

1. ZONĂ DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
    COMPLEMENTARE 

61.62 89.05 

2. ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII 
    DE INTERES PUBLIC 

0.16 0.23 

3. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    LOCUINȚE, INSTITUȚII ȘI SERVICII 

0.00 0.00 

4. ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE 
    ȘI DEPOZITE 

0.00 0.00 

5. ZONĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 
    INDUSTRIE, DEPOZITE, COMERȚ 

0.00 0.00 

6. ZONĂ UNITĂȚI AGRO - ZOOTEHNICE 0.00 0.00 

7. ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI 
    TRANSPORT DIN CARE: RUTIER 

6.39 9.23 

8. ZONĂ SPAȚII VERZI, SPORT, 
    AGREMENT, PROTECȚIE 

0.38 0.55 

9. ZONĂ CONSTRUCȚII TEHNICO - 
    EDILITARE 

0.00 0.00 

10. ZONĂ GOSPODĂRIE COMUNALĂ - 
     CIMITIRE 

0.21 0.30 

11. TERENURI CU DESTINAȚIE  
     SPECIALĂ M.A.I. 

0.00 0.00 

12. APE  0.44 0.64 

13. ZONĂ TERENURI LIBERE  0.00 0.00 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN 69.20 100.00 

 

Introducerile în intravilanul existent au fost conforme cu opţiunile locuitorilor comunei şi 

cu propunerile prezentului plan urbanistic.  

EXTINDERI INTRAVILAN 

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale vor suferi modificări în 

structura şi mărimea lor. Astfel, la stabilirea limitelor intravilanului propus, s-a avut în vedere 

includerea tuturor suprafeţelor de teren ocupate de construcţii, amenajări, precum și 

suprafeţele necesare dezvoltării pe o perioada de 5-10 ani. 

 Introducerile în intravilanul propus au fost conforme cu opţiunile locuitorilor comunei şi 

cu propunerile autoritatilor locale. Terenurile introduse în teritoriu intravilan și care în prezent 

sunt în folosinţă agricolă vor căpăta destinaţia de construire locuinţe sau pentru alte investiţii 

cu caracter economic conform prevederilor Planului Urbanistic General. 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 
Satul Călugăreni 

 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat  Călugăreni 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

44.31 74.57 4.49 48.80 78.27 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

0.83 1.40 0.69 1.52 2.44 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 2.60 2.60 4.17 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.03 0.05 0.00 0.03 0.05 

7 
Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  6.14 10.33 0.06 6.20 9.94 

  – feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.24 0.40 1.97 2.21 3.54 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.00 0.00 0.07 0.07 0.11 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.21 0.35 0.00 0.21 0.34 

11 
Terenuri cu destinație 
specială M.A.I. 

0.06 0.10 0.00 0.06 0.10 

12 Ape 0.67 1.13 -0.02 0.65 1.04 

13 Terenuri libere* 6.93 11.66 -6.93 0.00 0.00 

14 Total sat Călugăreni 59.42 100.00 2.93 62.35 100.00 

* se redistribuie în noul intravilan 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 
Satul Apa Neagră 

 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat  Apa Neagră 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

39.71 52.67 30.55 70.26 73.93 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

1.37 1.82 0.00 1.37 1.44 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

6.38 8.46 3.64 10.02 10.54 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 2.00 2.65 0.00 2.00 2.10 

7 
Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  7.89 10.47 0.31 8.20 8.63 

  – feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.43 0.57 2.24 2.67 2.81 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.10 0.13 0.07 0.17 0.18 

11 
Terenuri cu destinație 
specială M.A.I. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 0.27 0.36 0.08 0.35 0.37 

13 Terenuri libere* 17.24 22.87 -17.24 0.00 0.00 

14 Total sat Apa Neagră 75.39 100.00 19.65 95.04 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 

Satul Cerna-Sat 
 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat Cerna-Sat 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

86.43 72.54 30.15 116.58 84.74 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

0.95 0.80 0.00 0.95 0.69 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.87 0.73 1.60 2.47 1.80 

7 

Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  7.59 6.37 

-0.01 

7.58 5.51 

– feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.00 0.00 2.51 2.51 1.82 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.68 0.57 0.00 0.68 0.49 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 4.76 4.00 2.05 6.81 4.95 

13 Terenuri libere* 17.86 14.99 -17.86 0.00 0.00 

14 Total satul Cerna-Sat 119.14 100.00 18.44 137.58 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 
Satul Cloșani 

 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat Cloșani 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

83.78 73.14 49.85 133.63 86.12 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

3.46 3.02 0.16 3.62 2.33 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  9.96 8.70 1.03 10.99 7.08 

– feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.59 0.52 1.83 2.42 1.56 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.65 0.57 0.05 0.70 0.45 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.62 0.54 -0.26 0.36 0.23 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 3.68 3.21 -0.24 3.44 2.22 

13 Terenuri libere* 11.80 10.30 -11.80 0.00 0.00 

14 Total satul Cloșani 114.54 100.00 40.62 155.16 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 

Satul Motru-Sec  
 
 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Satul Motru-Sec 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

43.49 75.79 39.72 83.21 84.14 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

1.58 2.75 0.00 1.58 1.60 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  6.45 11.24 1.28 7.73 7.82 

– feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.17 0.30 1.11 1.28 1.29 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.04 0.07 0.00 0.04 0.04 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.25 0.44 0.46 0.71 0.72 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 2.14 3.73 2.20 4.34 4.39 

13 Terenuri libere* 3.26 5.68 -3.26 0.00 0.00 

14 Total satul Motru-Sec 57.38 100.00 41.51 98.89 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
 
 
 
 
 



S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. 

 

 

 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                                      COD FISCAL 12197446 
CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC 12B, SC. 1, AP.17, TEL. 0721.400448,              email: rawleysgold@yahoo.ro 

129 

 

 
Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 

Satul Orzești  
 
 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat Orzești 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

21.19 87.38 5.77 26.96 92.71 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  1.80 7.42 0.16 1.96 6.74 

– feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 0.16 0.66 0.00 0.16 0.55 

13 Terenuri libere* 1.10 4.54 -1.10 0.00 0.00 

14 Total satul Orzești 24.25 100.00 4.83 29.08 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 

Satul Padeș 
 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat Padeș 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

64.23 71.20 33.74 97.97 88.12 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

0.72 0.80 0.00 0.72 0.65 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  9.17 10.17 0.60 9.77 8.79 

– feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

1.00 1.11 0.65 1.65 1.48 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.50 0.55 0.00 0.50 0.45 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 0.31 0.34 0.26 0.57 0.51 

13 Terenuri libere* 14.28 15.83 -14.28 0.00 0.00 

14 Total satul Padeș 90.21 100.00 20.97 111.18 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
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Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 

Satul Văieni 
 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent Propus Total  
crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Sat Văieni 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

34.91 55.13 26.71 61.62 89.05 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

0.16 0.25 0.00 0.16 0.23 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  6.27 9.90 0.12 6.39 9.23 

– feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

0.00 0.00 0.38 0.38 0.55 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

0.21 0.33 0.00 0.21 0.30 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Ape 0.41 0.65 0.03 0.44 0.64 

13 Terenuri libere* 21.36 33.73 -21.36 0.00 0.00 

14 Total satul Văieni 63.32 100.00 5.88 69.20 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
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Propuneri pentru intravilanul comunei 
 

 Satul Călugăreni 

 Suprafaţa acestor trupuri (incluse în zonele funcţionale ale bilanţului teritorial) provine 

în principal din terenurile cu destinaţie agricolă existente în extravilan. 

 Redistribuirea suprafeţelor, pe zone funcţionale, la nivelul intravilanului propus pentru 

satul Călugăreni este următoarea:  

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 44,31 ha la suprafaţa de 48,80 ha. Extinderea se va 

face cu 4,49 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 6,93 ha din terenuri 

libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Se propune extinderea zonei de 

instituţii şi servicii de interes public de la suprafaţa de 0,83 ha la suprafaţa de 

1,52 ha. Extinderea se va face cu 0,69 ha care provine din terenuri libere din 

intravilan. 

• Zonă multifuncţională locuinţe, instituţii şi servicii publice. Pentru această 

zonă se propune o suprafaţă de 2,60 ha, provenită din terenuri libere 

intravilane. 

• Zonă unitati agro-zootehnice. Zona rămâne neschimbată. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţă propusă în intravilan de 

0,06 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor transversale 

caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a și din 

echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 1,97 ha provenite din 

zona de protecţie a drumului județean și cele două terenuri de sport. 

• Zonă unitati tehnico-edilitare. Pentru această zonă se propune o suprafaţă 

de 0,07 ha, provenită din introducerea în intravilan a bazinului de apă 

existente. 

• Gospodărire comunală (cimitire). Zona rămâne neschimbată. 

• Terenuri cu destinație specială M.A.I.. Zona rămâne neschimbată. 

• Ape. Zona se micșorează cu 0,02 ha care provin din excluderea din intravilan a 

terenurilor cu ape existente. 
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Satul Apa Neagră 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 39,71 ha la suprafaţa de 70,26 ha. Extinderea se va 

face cu 30,55 ha care provin din redistribuirea suprafeţei de 17,24 ha din 

terenuri libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Zona nu se mărește. 

• Zonă unitati industriale Zona se va extinde cu o suprafaţă de 3,64 ha, 

provenită din introducerea în intravilan a stației de sortare existente. 

• Zonă unitati agro-zootehnice. Zona rămâne neschimbată. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier, feroviar. Suprafaţă propusă în 

intravilan de 0,31 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor 

transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a 

și din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 2,24 ha provenite din 

zona de protecţie a drumului național, zona de protecţie a drumului județean 

și din terenul de sport. 

• Gospodărire comunală (cimitire). Zona se mărește cu 0,07 ha care provin din 

corectarea limitei intravilanului în zona cimitirului existent. 

• Ape. Zona se mărește cu 0,08 ha care provin din introducerea în intravilan a 

terenurilor cu ape existente. 

Satul Cerna-Sat  

Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 86,43 ha la suprafaţa de 116,58 ha. Extinderea se va 

face cu 30,15 ha care provin din redistribuirea suprafeţei de 17,86 ha din 

terenuri libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Această zonă rămâne 

neschimbată. 

• Zonă unitati agro-zootehnice. Zona se mărește cu 1,60 ha datorită corectării 

limitei intravilanului în zona păstrăvăriei existente conform cadastrului. 
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• Căi de comunicaţii şi transport: rutier, feroviar. Suprafaţă propusă în 

intravilan de 0,01 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor 

transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a 

și din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 2,51 ha provenite din 

zona de protecţie a drumului național și spațiile verzi din zona de protecție a 

cursului de apă. 

• Zonă unitati tehnico-edilitare. Această zonă rămâne neschimbată. 

• Ape. Zona se mărește cu 2,05 ha datorită introducerii în intravilan a terenurilor 

cu ape existente. 

Satul Cloșani 

Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 83,78 ha la suprafaţa de 133,63 ha. Extinderea se va 

face cu 49,85 ha care provin din redistribuirea suprafeţei de 11,80 ha din 

terenuri libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Zona va fi mărită cu 0,16 ha 

datorită corectării limitelor intravilanului în zona Stațiunii de Cercetări 

Speologice. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier, feroviar. Suprafaţă propusă în 

intravilan de 1,03 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor 

transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a 

și din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 1,83 ha provenite din 

zona de protecţie a drumului județean și terenul de sport. 

• Zonă unitati tehnico-edilitare. Zona se mărește cu 0,05 ha datorită 

introducerii în intravilan a bazinului de apă. 

• Gospodărire comunală (cimitire). Zona se micșorează cu 0,26 ha datorită 

corectării limitelor intravilanului în zona cimitirului existent. 

• Ape. Zona se mărește cu 0,24 ha datorită introducerii în intravilan a terenurilor 

cu ape. 
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Satul Motru-Sec 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 43,49 ha la suprafaţa de 83,21 ha. Extinderea se va 

face cu 39,72 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 3,26 ha din 

terenuri libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Nu se propune extinderea zonei 

de instituţii şi servicii de interes public. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier, feroviar. Suprafaţă propusă în 

intravilan de 1,28 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor 

transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a 

și din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Suprafaţă propusă în intravilan de 1,11 ha 

provenite din zona de protecţie a drumului județean şi din terenul de sport. 

• Ape. Zona se mărește cu 2,20 ha care provin din introducerea în intravilan a 

terenurilor cu ape. 

Satul Orzești 

 Suprafaţa acestor trupuri (incluse în zonele funcţionale ale bilanţului teritorial) provine 

în principal din terenurile cu destinaţie agricolă existente în extravilan. 

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 21,19 ha la suprafaţa de 26,96 ha. Extinderea se va 

face cu 5,77 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 1,10 ha din terenuri 

libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţă propusă în intravilan de 

0,16 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor transversale 

caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a și din 

echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Ape. Zona rămâne neschimbată. 

Satul Padeș 

 Suprafaţa acestor trupuri (incluse în zonele funcţionale ale bilanţului teritorial) provine 

în principal din terenurile cu destinaţie agricolă existente în extravilan. 

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 64,,23 ha la suprafaţa de 97,97 ha. Extinderea se va 
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face cu 33,74 ha care provin din redistribuirea suprafeţei de 14,28 ha din 

terenuri libere existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Această zonă rămâne 

neschimbată. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţă propusă în intravilan de 

0,60 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor transversale 

caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a și din 

echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 0,65 ha provenite din 

zona de protecţie a drumului județean și cele două terenuri de sport. 

• Gospodărire comunală (cimitire). Zona rămâne neschimbată. 

• Ape. Zona se mărește cu 0,26 ha care provin din introducerea în intravilan a 

terenurilor cu ape existente. 

Satul Văieni 

 Suprafaţa acestor trupuri (incluse în zonele funcţionale ale bilanţului teritorial) provine 

în principal din terenurile cu destinaţie agricolă existente în extravilan. 

 Redistribuirea suprafeţelor, pe zone funcţionale, la nivelul intravilanului propus pentru 

satul Văieni este următoarea:  

• Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei de 

locuit de la suprafaţa de 34,91 ha la suprafaţa de 61,62 ha. Extinderea se va 

face cu 26,71 ha care provin din redistribuirea suprafeţei de 21,36 ha din 

terenuri libere, existente în intravilan și din terenuri libere extravilane. 

• Zonă instituţii şi servicii de interes public. Această zonă rămâne 

neschimbată. 

• Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţă propusă în intravilan de 

0,12 ha provine din amenajarea sistemului rutier conform profilelor transversale 

caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a și a-III-a și din 

echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în intravilan. 

• Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 0,38 ha provenite din 

zona de protecţie a drumului județean. 

• Gospodărire comunală (cimitire). Zona rămâne neschimbată. 

• Ape. Zona se mărește cu 0,03 ha care provin din introducerea în intravilan a 

terenurilor cu ape existente. 
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La nivelul întregii comune situaţia terenurilor cuprinse în intravilanul propus se va 
prezenta astfel: 

Zonarea teritoriului intravilan al comunei Padeș propus prin PUG 
 

nr. 
Zone funcţionale 

Suprafaţă intravilan 

Existent 
    

Propus 
Total  

crt. 

[ha] [%] [ha] [ha] [%] 

Comuna  Padeș 

1 
Zonă locuinţe şi 
funcţiuni complementare 

418.05 69.25 220.98 639.03 84.25 

2 
Zonă instituţii şi servicii 
de interes public 

9.07 1.50 0.85 9.92 1.31 

3 
Zonă multifuncţională 
locuinţe, instituţii şi 
servicii publice 

0.00 0.00 2.60 2.60 0.34 

4 
Zonă unitati industriale 
si depozite 

6.38 1.06 3.64 10.02 1.32 

5 
Zonă multifuncţională, 
industrie, comerţ, 
servicii, birouri 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Unităţi agro-zootehnice 2.90 0.48 1.60 4.50 0.59 

7 
Căi de comunicaţii şi 
transport                                                                                                                                                                                                                  
– rutier  55.27 9.16 3.55 58.82 7.75 

  – feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
Spaţii verzi,sport, 
agrement 

2.43 0.40 10.69 13.12 1.73 

9 
Construcţii tehnico-
edilitare 

1.37 0.23 0.12 1.49 0.20 

10 
Gospodărire comunală 
(cimitire) 

1.89 0.31 0.27 2.16 0.28 

11 
Terenuri cu destinație 
specială 

0.06 0.01 0.00 0.06 0.01 

12 Ape 12.40 2.05 4.36 16.76 2.21 

13 Terenuri libere* 93.83 15.54 -93.83 0.00 0.00 

14 Total comuna Padeș 603.65 100.00 154.83 758.48 100.00 

 * se redistribuie în noul intravilan 
 

Faţă de suprafeţele centralizate la nivelul Planului Urbanistic General al Comunei 

Padeș – ediția 2000 au apărut unele diferenţe la nivelul suprafețelor cuprinse în 

intravilanul existent datorită suportului topografic în sistem stereo 70 (plan reactualizat pe 

suport GIS), folosit în redactarea actualei documentații de urbanism. 
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Au aparut extinderi semnificative ale suprafetei cuprinse în intravilanele celor opt 

sate ale comunei Padeș, extinderile s-au facut la nivelul trupurilor aferente localităţilor, 

rezultând din corectarea traseului intravilanului în funcție de limitele de proprietate și din 

trasarea limitei intravilanului conform hartilor cadastrale în coordonate stereografice 1970 

redactate intre anii 1985 - 1988 furnizate de cartre O.C.P.I. Gorj, hărți conform carora s-au 

pus în posesie proprietatile dupa anul 1990. 

3.7.1 INTERDICTII TEMPORARE DE CONSTRUIRE 

În intravilanele propuse nu au fost instituite restricţii temporare de construire, pentru 

zonele care necesită studii de aprofundare (PUZ/PUD), referitoare la organizarea 

circulației rutiere, echipării edilitare a teritoriului și amplasării obiectivelor de utiliate publică 

propuse la nivelul comunei. Nu s-a instituit interdictie temporară de construire până la 

întocmirea documentațiilor de urbanism P.U.Z./P.U.D. pentru suprafețele de teren aferente 

extinderilor mari de intravilan, unde trebuie reglementată circulația rutieră, echiparea 

edilitară şi dotarea zonei cu instituții de utilitate publică care să deservească locuitorii 

zonei. 

INTERDICŢII DEVINITIVE DE CONSTRUIRE 

În intravilanul propus au fost instituite interdicţii definitive de construire pe terenurile 

afectate de culoarele de protecţie aferent linilor electrice aeriene de înaltă tensiune de 110 

și 20 kv. S-a instituit interdicție definitivă de construire pentru locuințe în zona de protecție 

sanitară a gospodăriilor de apă 15,00 m față de incintă, a cimitirului 50,00 m față de 

incintă, 100,00 m în zona de protecție a stațiilor de epurare și 100,00 m în jurul terenurilor 

aferente zonei cu destinație specială aparţinând M.Ap.N. unde construirea parcurilor 

eoliene și fotovoltaice pe teritoriul administrativ al comunei poate fi facută doar cu avizul 

Statului Major General dacă este cazul. 

S-a instituit interdicţie definitivă de construire pe acele terenuri afectate de culoarul 

de protecţie (siguranţă) aferent liniilor electrice aeriene de medie și mare tensiune. 

Unul dintre obiectivele de bază ale Planului Urbanistic General îl constituie 

organizarea zonelor funcţionale în teritoriul intravilan propus pentru satele comunei Padeș. 

Organizarea zonelor funcţionale a avut în vedere analiza situaţiei existente 

specifice, asigurarea legăturilor între diferitele zone funcţionale ale localităţilor, dezvoltarea 

armonioasă în perspectivă a zonelor funcţionale în cadrul acestora. 

Suprafeţele de intravilan propuse pentru construcţii sunt în general cele care 

actualmente sunt libere de construcţii, urmând ca pe măsura autorizării acestea să fie 

scoase din circuitul agricol. 
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Se propune creşterea suprafeţelor de teren alocate zonelor multifunctionale în 

vederea atragerii de investiţii din partea investitorilor particulari, a unităţilor agro-

zootehnice, instituţiilor de interes public, locuinţelor și funcţiunilor complementare 

acestora, construcţiilor tehnico-edilitare şi de gospodărire comunală. În general se 

propune o folosire eficientă a intravilanului existent, extinderea acestuia fiind propusă 

pentru reglementarea situaţiilor amintite anterior. 

3.7.2 ZONIFICAREA FUNCŢIONALÃ 

Unul dintre obiectivele de bază ale Planului Urbanistic General îl constituie 

organizarea zonelor funcţionale în teritoriul intravilanului propus pentru localitatea Padeș. 

Organizarea zonelor funcţionale a avut în vedere analiza situaţiei existente specifice, 

asigurarea legăturilor între diferitele zone funcţionale ale localităţii, dezvoltarea 

armonioasă în perspectivă a zonelor funcţionale în cadrul acesteia. 

Principalele zone funcţionale, sunt următoarele: 

a) Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public 

Zona centrală din satul reședință de comună Călugăreni cuprinde principalele 

obiective de utilitate publică existente şi propuse ale localităţii. 

Organizarea zonei centrale, are în vedere constituirea într-un ansamblu 

reprezentativ a instituţiilor publice și a locuinţelor situate în zonă, totodată s-a urmărit 

rezervarea terenurilor pentru amplasarea unor obiective în perspectivă. 

Zona centrală a satului Călugăreni cuprinde: clădirea primăriei, căminul cultural, 

Bloc P+2 cu parter comercial și oficiul poștal precum și locuinţe. 

Situarea zonei centrale în centrul de greutate al satului Călugăreni asigură legături 

directe cu zona de locuit organizată în jurul acesteia. 

Extinderea suprafetelor cuprinse în intravilan pentru constructia de locuințe va avea 

în vedere și realizarea obiectivelor de utilitate publică care vor deservi locuitorii acestor 

zone noi de locuit. Astfel la nivelul trupului principal al localității unde sunt concentrate 

principalele instituții publice, este necesară realizarea unor obiective noi de utilitate 

publică. Cele existente vor fi modernizate, extinse pentru a oferi un grad de confort al 

locuirii. 

b) Zona de locuinţe și funcţiuni complementare 

Localitatea 

Zona de locuinţe (ha) 

În teritoriul intravilan 

aprobat 2000 

În teritoriul intravilan 

propus 2019 

Călugăreni 44,31 48,80 
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Apa Neagră 39,71 70,26 

Cerna-Sat 86,43 116,58 

Cloșani 83,78 133,63 

Motru-Sec 43,49 83,21 

Orzești 21,19 26,96 

Padeș 64,23 97,97 

Văieni 34,91 61,62 

Total comuna Padeș 418,05 639,03 

 

Creşterile de suprafeţe ale zonelor de locuit sunt justificate de trasarea limitei 

intravilanului conform hartilor cadastrale furnizate de cărtre O.C.P.I. Gorj în coordonate 

stereografice 1970 şi de solicitarile venite din partea populatiei, care a achizitionat terenuri 

în vederea realizării de locuințe individuale. 

În satul Călugăreni se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe 

de cca. 4,49 ha, ce permite realizarea a cca. 44 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Apa Neagră se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe 

de cca. 17,24 ha, ce permite realizarea a cca. 172 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Cerna-Sat se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe de 

cca. 17,86 ha, care permite realizarea a cca. 178 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Cloșani se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe de 

cca. 11,80 ha, ce permite realizarea a cca. 118 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Motru-Sec se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe de 

cca. 3,26 ha, ce permite realizarea a cca. 32 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Orzești se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe de 

cca. 1,10 ha, ce permite realizarea a cca. 11 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Padeș se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe de 

cca. 14,28 ha, ce permite realizarea a cca. 142 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

În satul Văieni se estimează o suprafață liberă pentru construcția de locuințe de 

cca. 21,36 ha, ce permite realizarea a cca. 213 gospodării cu un lot mediu de 1000 m2. 

Analiza modului de ocupare a terenului în zonele de locuit existente indică faptul că 

organizarea acestora s-a făcut după o parcelare prestabilită - parcelele de teren aferente 

locuinţelor sunt aliniate la străzile de acces. Pentru zonele de locuit propuse se va avea în 

vedere realizarea unor documentatii tip P.U.Z. / P.U.D. care sa parceleze zona, sa asigure 

o circulație corectă la nivelul zonei. 
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c) Zona unităţi industriale şi depozite care ocupă în total 10,02 ha 

reprezentate de unitățile cu profil industrial care au fost prezentate în 

cadrul capitolului "Dezvoltarea activităţilor economice".  

Localitatea 

Zona unităţi industriale şi depozite (ha) 

În teritoriul intravilan 

aprobat 2000 

În teritoriul intravilan 

propus 2019 

Călugăreni - - 

Apa Neagră 6,38 10,02 

Cerna-Sat - - 

Cloșani - - 

Motru-Sec - - 

Orzești - - 

Padeș - - 

Văieni - - 

Total comuna Padeș 6,38 10,02 

 

d) Zona de parcuri, recreere şi sport agrement. 

Localitatea 

Zona spații verzi pentru odihnă, agrement şi sport 

(ha) 

În teritoriul intravilan 

aprobat 2000 

În teritoriul intravilan 

propus 2019 

Călugăreni 0,24 2,21 

Apa Neagră 0,43 2,67 

Cerna-Sat - 2,51 

Cloșani 0,59 2,42 

Motru-Sec 0,17 1,28 

Orzești - - 

Padeș 1,00 1,65 

Văieni - 0,38 

Total comuna Padeș 2,43 13,12 

În prezent pe teritoriul comunei Padeș sunt zone de recreere slab amenajate, în 

etapa de perspectivă pentru o populație de 4874 locuitori (în anul 2018), prin amenajarea 

spațiilor verzi (la care se adaugă și plantațiile de aliniament adiacente căilor de 

comunicație rutieră) indicele de spațiu verde pe cap de locuitor va deveni peste minimul 
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necesar de aproximativ 12,67 ha conform numărului de populatie (4874 locuitori), valoare 

conform normei europene, de minim 26,00 mp spatiu verde pe cap de locuitor. În bilantul 

spatiilor verzi de la nivelul localităţilor comunei Padeș de 13,12 ha au fost incluse 

suprafețele de spații verzi amenajate (terenuri de sport) incluse în incintele unităților 

scolare, spații verzi amenajate din incintele institutiilor publice existente și zona de 

protecţie a drumurilor naționale și județean. 

e) Zona de gospodărie comunală 

- Cimitirele existente (6) totalizează – 2,16 ha 

Localitatea 

Zona unităţi de gospodărie comunală (ha) 

În teritoriul intravilan 

aprobat 2000 

În teritoriul intravilan 

propus 2019 

Călugăreni 0,21 0,21 

Apa Neagră 0,10 0,17 

Cerna-Sat - - 

Cloșani 0,62 0,36 

Motru-Sec 0,25 0,71 

Orzești - - 

Padeș 0,50 0,50 

Văieni 0,21 0,21 

Total comuna Padeș 1,89 2,16 

 

Principala preocupare a salubrităţii comunei, colectarea deşeurilor menajere se 

face în mod organizat prin colectarea periodică a acestora de la fiecare cetățean în parte 

din pubele de către firma de colectare S.C. PADEȘ UTIL S.R.L. care îl transportă la 

platforma S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. Tg-Jiu. 

În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. numărul 246/2006 care adoptă Strategia 

Naţională privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utiliăţi Publice, 

autorităţile administraţiei publice locale, în general și Consiliul Local Padeș, în special, 

deţin următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor: 

a) urmăresc şi asigură: 

- îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor, asigură curăţenia 

localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare și 

depozitare finală; 
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- implementarea şi controlul funcţionării sistemului, inclusiv respectarea etapizării colectării 

selective a deşeurilor; 

- dotarea căilor de comunicaţie și a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de 

recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

- colectarea selectivă și transportul la timp a întregii cantităţi de deşeuri produse pe 

teritoriul localităţilor; 

- interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate special deşeurilor; 

- elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul de 

gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor și aducerea la cunoştiinţa acestora prin 

mijloace adecvate; 

b) aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor; 

c) hotărăşte asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum și 

colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind 

gestiunea deşeurilor; 

d) acţionează pentru refacerea și protecţia mediului. 

Degradări majore ale solului nu au fost identificate, dar se semnalează de către 

localnici scăderea productivităţii solului datorată acţiunii combinate a precipitaţiilor şi a 

îngrăşămintelor chimice folosite în mod intensiv necontrolat. 

 Pericolul riscurilor naturale trebuie luat în considerare cu toate că până acum nu au 

fost semnalate pagube foarte mari datorate inundațiilor, alunecărilor de teren sau a unor 

fenomene meteorologice periculoase. 

 Aerul nu poate fi afectat de emanaţii chimice provenite din zonă deoarece pe 

teritoriul comunei nu există asemenea surse. 

 O problemă prioritară pentru comuna Padeș rămâne identificarea din timp a oricărei 

surse de poluare sau degradare a mediului. 

 Protecţia mediului natural cât și a celui construit și amenajat, are ca scop păstrarea 

şi refacerea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii ecosistemului și 

asigurarea unor condiții cât mai bune de viaţă pentru locuitori. 

 În acest sens factorii de decizie și agenţii economici vor lua măsurile ce se impun în 

conformitate cu legislaţia în vigoare pentru a asigura respectarea şi monitorizarea 

continuă a eventualelor surse de poluare. 

 Deşi există surse minore de poluare, din observaţiile permanente ale Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului rezultă că nu au fost depăşite valorile maxime admise pentru 

diversele forme de poluare. 
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f) Zona de echipare teritorială 

 Rețeaua de circulație rutieră în intravilanele satelor ce compun comuna Padeș este 

alcatuită din rețeaua locală de drumuri din cele 8 sate ale comunei: 

• Drumul naţional DN 67 D îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, 

fiind considerat fără întrerupere în traversarea localităţii Apa Neagră, servind ca 

stradă principală - artera de categoria a II-a cu două benzi de circulatie.. Drumului 

naţional DN 67 D i s-a asigurat zona de siguranţă de 13,00 m din ax pe ambele 

părţi şi zona de protecţie de 22,00 m din ax pe ambele părţi; 

• Drumul naţional DN 66 A îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, 

fiind considerat fără întrerupere în traversarea localităţii Cerna-Sat, servind ca 

stradă principală - artera de categoria a II-a cu două benzi de circulatie.. Drumului 

naţional DN 66 A i s-a asigurat zona de siguranţă de 13,00 m din ax pe ambele 

părţi şi zona de protecţie de 22,00 m din ax pe ambele părţi; 

• Drumul Județean DJ 671 îşi pastrează categoria funcţională din care face parte, 

fiind considerat continuu în traversarea localităţilor Apa Neagră, Padeș, Văieni, 

Călugăreni, Motru-Sec și Cloșani servind și ca stradă principală - arteră de 

categoria a II-a. La drumul județean DJ 671 s-a asigurat zona de protectie cuprinsă 

între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului 

aferentă drumurilor județene de 20,00 m.; 

• La nivelul rețelei de străzi rurale se evidentiaza străzi de categoria a-III-a, cu spații 

verzi adiacente circulației carosabile şi trotuare de 1,50 m lățime şi străzi de 

categoria a-III-a fără plantații de aliniament, având doar trotuare de 1,00 m lățime. 

• Rețeaua stradală cuprinde şi alei carosabile de acces cu un carosabil de 5,50 m 

lățime şi trotuare adiacente de 1,00 m lățime.  

• La modernizarea străzilor existente (profiluri transversale, îmbrăcăminţi rutiere), 

prioritar a străzilor principale; într-o primă etapă se propun cel puţin lucrări de 

împietruire, reîncărcare, stabilizare. 

• Completarea rețelei de străzi principale cu străzi sau tronsoane de străzi astfel încât 

să se asigure relaţii cât mai directe între diverse zone fără traversarea zonei 

centrale. 

• Străzile din localităţile rurale se amenajează cu acostamente, mărginite de şanţuri, 

plantatii de aliniament și trotuare. 
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• Amenajarea și echiparea corespunzătoare a principalelor intersecţii, cu asigurarea 

priorităţii pentru circulaţia desfăşurată pe drumul de categorie superioară şi cu 

asigurarea capacităţii, vizibilităţii şi a siguranţei circulaţiei vehiculelor și a pietonilor. 

3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

Pe teritoriul întregii comune se vor identifica permanent zonele în care se produc 

alunecări de teren şi inundării permanente sau temporare a terenurilor, pentru a se putea 

lua din timp măsuri pentru combaterea lor. 

În judeţul Gorj, factori de natură geologică, geomorfologică, climatică și antropică 

au favorizat producerea alunecărilor de teren, care au afectat aşezări omeneşti, terenuri 

agricole, forestiere şi căi de comunicaţie. Conform analizei din etapa anterioară a 

studiului PATJ Gorj, un număr important de unităţi administrativ teritoriale sunt afectate 

de alunecări de teren, cu degradări importante ale zonelor urbane, rurale, agricole, de-a 

lungul căilor de comunicaţie, cu implicaţii socio-economice importante.  

În scopul atingerii obiectivelor stabilite, dezvoltarea sectorului de îmbunătăţiri 

funciare necesită un set de măsuri de prevenire sau de atenuare/stopare a alunecărilor 

de teren. Acestea sunt foarte variate și specifice fiecărui caz în parte, în funcţie de 

originea şi amploarea fenomenului:  

a. Măsuri şi acţiuni pentru eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a 

declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale (precipitaţii atmosferice, 

eroziunea apelor curgătoare, acțiunea apelor subterane):  

- îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri 

funciare aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative și 

agropedoameliorative) funcţie de modul de utilizare a terenului;  

- îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin 

lucrări de colectare şi evacuare a apei.  

- captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe 

versanţi și lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe 

versanţii afectați de alunecări active și pe terenuri cu alunecări stabilizate  

b. Vulnerabilitatea naturală a solurilor, este accentuată și de activităţile umane (în 

principal agricultura, defrişarea abuzivă a pădurilor, arături transversale pe versanţi, 

săpături la baza versanţilor pentru diverse construcţii), care determină eroziunea solului. 

Pe aceste terenuri sunt necesare măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor 

de teren din cauze antropice:  

 stoparea defrişărilor ilegale; 
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 stabilizarea și valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri și însămânţare cu 

amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia 

antierozională şi stabilizarea versanţilor; 

 executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel; 

 evitarea supraîncărcării versanţilor prin executări de construcţii şi căi de 

comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili; 

Pentru prevenirea declanşării unor noi alunecări de teren, se impune 

obligativitatea obţinerii avizului organelor de specialitate în cazul amplasării unor noi 

construcţii, luându-se în considerare valoarea probabilităţii de producere a alunecărilor, 

respectiv a coeficientului mediu de hazard – Km stabilită prin studiul IPTANA 2008 – 

„Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Secţiunea III. Regiunea 4 - Judeţul Gorj”. 

Se interzice cu desăvârşire amplasarea construcţiilor pe suprafeţele cu potenţial ridicat 

de producere a alunecărilor.  

Inundaţiile produse pe teritoriul judeţului au în principal, cauze naturale:  

 ploi cu debit mare căzute în timp scurt în areale neapărate împotriva inundațiilor;  

 cumularea în albiile râurilor a unor cantităţi mari de apă provenită din ploi şi 

topirea bruscă a zăpezii;  

Aceste cauze se suprapun cauzelor antropice, care amplifică efectele inundațiilor, 

principalele cauze fiind:  

 gradul de amenajare redus al cursurilor mici de apă, din lipsa fondurilor; lipsa și 

neîntreţinerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului;  

 managementul defectuos al terenurilor din zonele inundabile sau cu 

vulnerabilitate la inundaţii. 

Managementul inundațiilor este o activitate intersectorială, care cuprinde 

managementul resurselor de apă, amenajarea teritoriului, dezvoltarea urbană, protecţia 

naturii, dezvoltarea agricolă și silvică ş.a., fiecărui sector revenindu-i realizarea unor 

acţiuni specifice. 

Principalele măsuri nestructurale aplicate la nivel local pentru apărarea împotriva 

inundațiilor, în conformitate cu Strategia Naţională de Management al Riscului la 

Inundaţii sunt: 

• măsuri pentru avertizare-alarmare la primirea avertizărilor hidrologice și 

meteorologice:  

- instituirea permanenţei la primării;  
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- verificarea legăturilor de transmisie cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă (CJSU);  

- verificarea mijloacelor de alarmare şi formare a echipelor de alarmare;  

- înştiinţarea membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) 

despre probabilitatea creşterii nivelurilor pe râuri;  

- informare CJSU asupra măsurilor luate.  

• măsuri luate la atingerea cotei de atenţie:  

- convocarea CLSU;  

- instituirea permanenţei la mijloacele de apărare;  

- verificarea și pregătirea stocului de apărare;  

- instituirea formaţiilor de intervenţie ;  

- supravegherea cursurilor de apă de pe raza administrativă.  

• măsuri luate la atingerea cotei de inundaţie:  

- asigurarea măsurilor de evacuare a populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale 

din zonele inundabile;  

- stabilirea şi pregătirea spaţiilor pentru cazarea eventualilor sinistraţi şi pentru 

asigurarea asistenţei medicale şi condițiilor minime de subzistenţă;  

- supravegherea în continuare a nivelurilor pe cursurilor de apă;  

- informarea populaţiei despre pericolul producerii de inundaţii;  

- deplasarea stocului de apărare în zonele critice și luarea primelor măsuri de 

intervenţie;  

- introducerea restricţiei de circulaţie;  

- luarea măsurilor de eliminare a eventualelor blocaje;  

- informarea factorilor responsabili asupra măsurilor luate şi a evoluţiei 

fenomenului (Raport operativ).  

• măsuri luate la atingerea cotei de pericol:  

- alarmare populaţiei (sirene,clopote,por-tavoce,mass-media);  

- evacuarea populaţiei, animalelor și bunurilor materiale;  

- cazarea sinistraţilor;  

- acordarea asistenţei medicale ;  

- asigurarea cu apă și alimente de strictă necesitate;  

- informarea factorilor responsabili asupra măsurilor luate și a evoluţiei 

fenomenului (Raport operativ).  

• măsuri luate după ieşirea din starea de apărare:  
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- repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apă, evacuare a apelor 

uzate, care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii şi băltiri de pe 

terenurile agricole;  

- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare;  

- stabilirea pagubelor fizice şi valorice;  

- refacerea căilor de comunicaţii şi podurilor;  

- refacerea linilor de telecomunicţii şi de transport al energiei electrice;  

- repararea și punerea în funcţie a conductelor de apă, aburi, gaze, petrol avariate 

sau distruse;  

- repunerea în funcţiune a obiectivelor social –economice afectate; -sprijinirea 

populaţiei pentru refacerea sau repararea locuinţelor avariate sau distruse;  

- demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedică 

desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperare materialelor care mai pot fi folosite. 

Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate și delimitate în planuri se vor lua 

următoarele măsuri: 

• evacuarea proprietarilor din zona afectată; 

• extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră; 

• adâncimea și întreţinerea tuturor canalelor şi albiilor de torente care asigură 

scurgerea apei de pe versanţi; 

• includerea în priorităţile de intervenţie ale primăriei Padeș și solicitarea de fonduri 

pentru realizarea lor. 

Se vor lua măsuri pentru a fi evitate acţiunile de despădurire necontrolate. 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

3.9.1 Căi de comunicaţie și transport în comun 

 Legătura cu municipiul Târgu-Jiu care este reşedinţă de judeţ se face prin 

intermediul drumului național DN 67  D. 

 Comuna Padeș are o bună accesibilitate, se află la o distanță de 42 km față de 

municipul Tg-Jiu. 

În interiorul comunei mai există o reţea de străzi rurale din pământ cu o stare de 

întreţinere proastă. 

Drumurile publice, în totalitate, în traversarea localităţilor impun viteze de circulaţie 

normale conform normelor de circulaţie deoarece starea căii de circulaţie este 

corespunzătoare. 
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Starea tehnică a staţiilor de călători pentru transportul public este satisfăcătoare, 

la nivelul comunei există 6 de stații de călători. Firma care efectuează transportul public 

este S.C. ELANIKDAN S.R.L.. 

Calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier pe aceste drumuri este bună pe 

drumul național, satisfacatoare pentru drumul județean, bună pentru drumurile comunale 

şi slabă pentru drumurile vicinale nemodernizate, majoritatea fiind pietruite. 

Starea podurilor existente pe teritoriul comunei este bună. 

3.9.2 Gospodărirea complexă a apelor  

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale depinde în mare măsură de nivelul echipării 

edilitare a acestora, de asigurarea tuturor utilităţilor necesare desfăsurării activităţii 

potenţialilor investitori sau consumatori. 

Apa este indispensabilă vieţii, iar beneficiile ei asupra sănătăţii sunt inegalabile. 

Apa potabilă este cea utilizată în alimentaţia umană şi care satisface o serie de condiţii 

fizico-chimice şi organoleptice ce permit consumul său fără a periclita sănătatea. 

Cu excepția cursurilor superioare ale Oltetului si Cernei, intreaga rețea hidrografică 

a județului este tributară Jiului.  

Localitatea Padeș este traversată de valea Motrul Sec, afluent de dreapta al râului 

Motru. 

Râul Motru este situat la vest de râul Tismana. Râul Motru are o lungime de 134 

km, o suprafață a bazinului de 1.895 km2 și un debit mediu de 15,2 m3/s. Se varsă în râul 

Jiu în zona localității Gura Motrului, Mehedinți. 

Reanalizarea (cu sprijinul unităţilor judeţene de specialitate de îmbunătăţiri 

funciare) lucrărilor care să împiedice agravarea fenomenelor de degradare a terenurilor 

agricole dar și de degradare a apelor de suprafată: 

• În concordanţă cu măsurile specifice pentru eliminarea riscurilor naturale, să se 

elaboreze proiectele de specialitate pentru evitarea inundațiilor, a alunecării 

versanţilor, etc.; 

• Adoptarea măsurilor necesare pentru protecţia surselor de apă potabilă a fântânilor; 

• Realizarea lucrărilor de regularizare şi canalizare a cursurilor mici de apă, 

prelevarea de debite şi acumulări cu rol de evacuare, lucrări de drenare a apelor 

meteorice care se scurg pe versanţi. 

Alimentarea cu apă 

La ora actuală în comuna Padeş funcţionează 2 sisteme de alimentare cu apă 

după cum urmează: 
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1. Sistem de alimentare cu apă în satele: Cloşeni, Motru- Sec (parţial), Călugăreni, 

Orzeni şi Padeş (realizat în perioada 1978÷ 1980), deserveşte un număr de 3.951 

locuitori; 

2. Sistem de alimentare cu apă în satul: Motru- Sec (parţial) ) (realizat după 2002), 

deserveşte un număr de 321 locuitori. 

Astfel s-a realizat de către firma S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. proiectul Nr. 

XT68/2017 „ALIMENTARE CU APĂ, STAŢIE DE TRATARE ŞI SISTEM CANALIZARE 

MENAJERĂ ÎN COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ”. 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile a fost dimensionată pentru întreaga 

populaţie a comunei, instituţii administrative şi socio-culturale precum şi agenţii economici 

din zonă, respectiv 4.800 locuitori. 

Debitul de apă pentru nevoi gospodăreşti s-a adoptat în funcţie de gradul de 

dotare a locuinţelor, astfel: 

• qs = 100 l/om zi – pentru gospodării având instalaţii interioare de apă rece, caldă şi 

canalizare, cu preparare individuală a apei calde. 

Reţeaua de distribuţie apă potabilă se va dimensiona la debitul orar maxim. 

S-a considerat că debitele de apă potabilă sunt uniform distribuite pe întreaga 

reţea stradală pe care se proiectează reţelele. 

Debite de dimensionare obiecte ale sistemului: 

• debit la sursă: 10,77 l/s; 

• capacitate de înmagazinare necesară: 639 m3- rezervoarele existente de 1.300 m3, 

asigură această capacitate; 

• debit necesar la staţia de tratare apă potabilă: 46,54 m3/h - se propune o staţie 

nouă de tratare a apei Q= 50 m3/h; 

• debit de dimensionare reţea de distribuţie: 79,80 m3/h. 

Lucrările propuse: 

• Înlocuirea staţiei de tratare apă potabilă de la frontul de captarea Valea Mare; 

• Construirea unui rezervor de înmagazinare pentru localitatea Văieni; 

• Reabilitare reţele de distribuţie apă potabilă realizată din azbociment pe o lungime 

de 8,600 km; 

• Extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile pe o lungime de 9,560 km; 

• Branşarea tuturor gospodăriilor, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici 

existenţi în comună. 
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• Înfiinţarea reţelei de canalizare în localitatea Padeş şi construirea stației de epurare 

dimensionate pentru întreaga pupulaţie a comunei; 

• Preluarea gospodăriilor şi instituţiilor prin racorduri individuale. 

Staţie de tratare a apei potabile 

Pentru asigurarea funcţionării optime şi la capacitate sunt necesare următoarele 

lucrări: 

• realizarea unui decantor longitudinal bicompartimentat; 

• construcţia unei staţii de tratare. 

Decantor longitudinal 

Decantorul prevazut are două compartimente, 1 activ+1 rezervă, este din beton 

armat, îngropat, si a fost dimensionat la debitul de calcul Qc=11,0l/s, pentru separarea 

fractiilor >10m a caror viteza de sedimentare este wsed=0,37mm/s.  

Evacuarea apei limpezite de la decantor la stația de tratare si filtrare a apei se va 

realiza prin pompare. Pompele prevazute, 1 activa+1 rezerva, sunt submersibile si se vor 

amplasa in compartimentul colector al apei limpezite. 

Staţie de tratare apă 

S-a optat pentru o stație de tratare compactă cu montaj suprateran, într-o clădire 

tip container. 

Staţia de tratare va fi de tip compact și va cuprinde: 

• Sistem de dozare hipoclorit de sodiu (pre și postclorinare) – vas stocare, pompa 

dozare, contor cu impulsuri; 

• Sistem de dozare coagulant (coagulant lichid) – vas stocare, pompa dozare, contor 

cu impulsuri; 

• Decantor lamelar cu compartiment de coagulare și rezervor tampon pentru apa 

decantată; 

• Pompe de proces; 

• Filtre multimedia sub presiune; 

• Sistem de filtrare mecanică; 

• Modul de monitorizare a funcţionării staţiei şi transmitea parametrilor de funcţionare 

la distanţă. 

• Conducte tehnologice. 

Pentru măsurarea debitului de apă brută/apă tratată s-au prevăzut contoare cu 

generator de impulsuri. 

Staţia de tratare va avea următoarele caracteristici: 
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• Alimentarea stației de tratare se face cu apa brută provenită din sursa de suprafață 

ce corespunde NTPA013; 

• Calitatea apei tratate se încadrează în limitele reglementate de Legea 458/2002 

privind calitatea apei potabile cu modificarile și completarile ulterioare; 

• Capacitate stație (debit de apă brută tratat): 50 m3/h; 

• Racord intrare: DN100; 

• Racord ieșire DN100; 

• Functionare statie de tratare: 24 ore / zi; 

• Spalare filtre multimedia automat în funcție de timp; 

• Dozare hipoclorit de sodiu (preclorinare) automat in funcție de valoarea debitului de 

apă brută; 

• Dozare coagulant automat in functie de valoarea debitului şi turbiditatea apei brute; 

• Dozare hipoclorit de sodiu (postclorinare) automat in funcţie de valoarea debitului 

de apă. 

• Montaj în clădire tip container. 

Stația de tratare are propriul tablou de monitorizare şi automatizare. 

Pentru protejarea echipamentelor, întregul ansamblu va fi montat într-o construcție 

modulară tip container realizată din panouri tip „sandwich”.  

Caracteristici funcționale 

Etapele tratării apei sunt: 

1. PRECLORARE – scopul acestei etape este de a oxida substanţele organice, de 

a oxida urmele de fier şi mangan, precum şi de a realiza dezinfecţia primară (clorinare 

primară). 

2. COAGULARE/FLOCULARE: apa brută patrunde în camera de 

coagulare/floculare unde este tratată cu sulfat de aluminiu. Dozarea sulfatului de aluminiu 

se face in functie de debitul apei brute masurat de un contor cu generator de impulsuri.  

3. DECANTAREA: apa tratată chimic patrunde în decantorul lamelar unde are loc 

sedimentarea suspensiilor din apă. Apa limpezită va fi stocată într-o cameră separată ce 

este folosită ca rezervor tampon, iar nămolul colectat la partea inferioară a bazinului 

decantor va fi evacuat periodic.  

4. POMPARE DE PROCES: apa limpezită este preluată din rezervorul tampon cu 

ajutorul unui grup de pompare cu două pompe orizontale și trimisă sub presiune către 

filtrele multimedia.  
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5. FILTRARE MULTIMEDIA – procesul de purificare al apei, îndepărtarea 

suspensiilor mecanice şi absorbţia poluanţilor chimici, se face cu ajutorul a trei filtre 

multimedia sub presiune. Aceste trei filtre multimedia sub presiune sunt: două filtre 

automate cu pat din nisip cuarţos multistrat şi un filtru automat cu pat de cărbune activ. 

6. POSTCLORINARE – scopul acestei etape este dezinfecţia de siguranţă a apei 

prin introducerea dozei de marcaj de clor (0,5 mg/l clor rezidual) înainte de a fi trimisă în 

reţeaua publică de distribuţie. Acest lucru se realizează cu ajutorul unei pompe dozatoare 

proporţionale care introduce clor lichid în apă în funcţie de valoarea concentraţiei de clor 

rezidual. 

Apa trată la ieşirea din staţia de tratare va fi dirijată în rezervoarele de 

înmagazinare existente şi cel nou proiectat. 

Rezervor de înmagazinare pentru localitatea Văieni 

Pentru asigurarea debitelor şi presiunilor necesare pentru toate gospodăriile 

localităţii a fost prevăzut un rezervor care va fi alimentat de conducta de aducţiune a 

comunei, din căminul de racord pentru localitatea Văieni. Racordul la rezervor (între 

cămin şi rezervor) se va face printr-o conductă PEID PE 100 PN 10, De 110 mm, cu 

lungimea de: 1.268 m. 

Volumul de înmagazinare a rezervorului a fost determinat conform SR 1343-2 şi 

SR 4163-2 şi are rolul de compensare a variaţiilor orare ale consumului şi de stocare a 

rezervei intangibile de incendiu. 

Volumul total de înmagazinare va fi de 200 m3, amplasat la cota 370,37 m, 

superioară cotei medii în zona de distribuţie. 

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea 

distanţelor prescrise în SR 8591-1991. 

Traseele reţelelor de apă potabilă vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de 

preferinţă în spaţiul verde, în acostamente şi trotuare. 

Prin prezentul proiect se propune realizarea a 18,160 km de reţea de distribuţie 

apă potabilă prin conducte de PEID PE100 PN10, cu diametrul de De 110 mm.  

Pe reţeaua de distribuţie apă potabilă propusă prin proiect sunt necesare: 

• 700 branşamente individuale (branşamentele se vor realiza atât pe reţelele noi 

proiectate, cât şi pe cele existente); 

• 32 cămine de vane amplasate la ramificarea reţelei de distribuţie şi în punctele de 

intersecţie cu canalele locale. 

• 182 hidranţi de incendiu supraterani Dn 80 mm (cf. SR EN 14384-2006); 
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• 15 cămin de aerisire şi 15 cămin de golire; 

• 3 subtraversari de drum judeţean; 

• 36 subtraversări de cursuri de ape şi canale; 

• 1 supratraversare râu Motru. 

Structura reţelei de distribuţie apă potabilă propuse prin prezentul proiect se 

prezintă după cum urmează: 

• localitatea Motru Sec: 3.413,42 m; 

• localitatea Cloşani: 4.287,97 m; 

• localitatea Călugăreni: 4.012,69 m; 

• localitatea Văieni: 2.792,08 m; 

• localitatea Padeş: 3.653,60 m. 

3.9.3 Canalizare 

Comuna Padeş nu dispune la ora actuală de un sistem centralizat de colectare- 

transport epurare ape uzate menajere. Colectarea apelor uzate se face în latrine 

individuale şi rareori fose septice vidanjabile, deversarile facându-se în pâraiele din 

apropiere şi în şanţurile de pluvial adiacente drumurilor. 

Astfel s-a realizat de către firma S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. proiectul Nr. 

XT68/2017 „ALIMENTARE CU APĂ, STAŢIE DE TRATARE ŞI SISTEM CANALIZARE 

MENAJERĂ ÎN COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ”. 

Canalizare menajeră 

Verificarea funcționalității reţelei de canalizare al localităţii Padeş s-a făcut luând în 

calcul toți locuitorii din comuna Padeş. 

Date de calcul și dimensionare: 

o Populație deservită: 4.800 locuitori; 

o La dimensionarea rețelei s-a luat in calcul populația căreia i se adresează 

proiectul; 

o Beneficiari direcţi prin prezentul proiect: cca.950 LE 

o Debitul specific considerat la dimensionare: 100l/om.zi (pentru gospodării având 

instalaţii interioare de apă rece, caldă şi canalizare, cu preparare individuală a 

apei calde). 

Caracteristici tehnologice: 

o debit dimensionare reţea de canalizare:  Quo.max= 79,80 m3/h; 

o debit staţie de epurare: 600 m3/zi. 

Debitul de calcul a fost considerat uniform distribuit pe toată rețeaua de canalizare. 
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Pentru colectarea şi transportul apelor uzate se propune tubulatură din PVC SN8 cu 

mufă şi îmbinate cu inel de cauciuc, montaj subteran în săpătură deschisă. Îmbinarea 

tuburilor cu inel de cauciuc realizează o etanşare ridicată a conductelor diminuând astfel 

riscul alunecărilor de teren datorate exfiltraţiilor din reţeaua de canalizare. Lucrările de 

terasamente se vor executa mixt, mecanic şi manual. 

Reţelele de canalizare vor avea pante suficiente pentru realizarea, la debitul maxim orar, 

a vitezei de autocurăţire de 0,7 m/s. De asemenea se va evita atingerea vitezei maxime de 5 

m/s pentru a elimina eroziunea canalelor datorită frecării nisipurilor sau a altor materii cu 

duritate ridicată antrenate de apa uzată. 

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea 

distanţelor prescrise în SR 8591-1997. 

Traseele reţelelor de canalizare menajeră vor fi paralele cu drumul DJ 671 

respectiv drumurile locale pe langă care se pozează, de preferinţă în spaţiul verde, în 

acostamente şi trotuare. 

Prin proiect se propune realizarea a 3,540 km reţele de canalizare gravitaţională 

realizată din tubulatură PVC SN8 pentru canalizare, cu diametru de D250mm.  

Pe traseul colectoarelor de canalizare gravitationala se vor executa: 

o cămine de vizitare: 77 buc. 

Sunt construcţii verticale care asigură legătura între colectorul de canalizare şi 

stradă. Permit accesul personalului de operare la colectoare şi asigură ventilarea reţelei. 

Pentru căminele de vizitare vor fi utilizate elemente de cămin prefabricate din beton armat 

îmbinate cu garnituri de cauciuc. Căminele vor fi prevăzute cu scară de acces şi capac 

carosabil. 

Amplasarea căminelor de vizitare se va face de preferinţă în afara zonei 

carosabile, la distanţe de maxim 60 m în aliniament, precum şi la orice schimbare a 

direcţiei canalului în plan, la schimbarea diametrelor şi în punctele de intersecţie cu 

canalele locale, conform STAS 3051-1991. 

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este funcţie de adâncimea de pozare 

a conductelor de canalizare. 

Se prevăd cămine de vizitare cu diametre de 1.000 mm, cu una, două sau trei 

intrări şi o ieşire pentru diametrele prevăzute în proiect: DN250 mm. 

Căminele vor fi acoperite cu o placa de beton prefabricată incluzând rama şi capacul 

carosabil din fontă. 
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Racordarea tuburilor din PVC la căminele din beton se face prin intermediul unor 

piese speciale din PVC care asigura o etanșeitate corespunzatoare. 

Suprafața exterioară a pieselor de acces la cămin face priza cu betonul, iar între 

suprafețele interioare ale piesei și tubului, etanseitatea se asigură cu inel de cauciuc. 

Pe rețeaua de canalizare gravitatională avem urmatoarele traversări:  

Traversari Lungime [m] Buc. 

Subtraversare DJ671 in tub de protectie OL, ∅355x8 9 1 

Subtraversare canal in tub de protectie OL, ∅355x8 4 1 

Subtraversare DJ671 in tub de protectie OL, ∅355x8 10 1 

Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal, conform STAS 9312-87. Pe 

porţiunea subtraversării conducta de canalizare din PVC va fi introdusă într-un tub de 

protecţie din ţeavă de oţel fără sudură, laminat la cald, conform SR EN 10297-1:2003, 

etanşat la capete. Se va prevedea un sistem de montaj al conductei de canalizare în 

interiorul conductei de protecţie, astfel încât să asigure centrarea acesteia la interior şi 

etanşarea la capete a tubului de protecţie. La părţile amonte şi aval ale subtraversării se 

prevăd cămine de vizitare, conform STAS 2448-82. 

▪ Realizare staţie de epurare mecano- biologică 

Populaţia luată în considerare: 5.000 LE.  

Debitele caracteristice la intrare în staţia de epurare sunt: 

 

 

 

Obiectele tehnologice ce intră în componenţa staţiei de epurare sunt următoarele: 

➢ staţie de pompare apă uzată brută; 

➢ instalaţie automată de sitare, deznisipare şi separare grăsimi; 

➢ separator de grăsimi; 

➢ bazin de omogenizare-egalizare; 

➢ modul biologic, 2 linii, cu următorele faze: 

• nitrificare; 

• denitrificare; 

• defosforizare biologică; 

• stabilizare aerobă a nămolului; 

Quhmax = 30,00 m3/h 

Quzimed = 600 m3/zi 

Quhmin = 7,32 m3/h 

Quzimax = 702 

 

m3/zi 
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➢ separare de faze prin filtrare pe membrane (decantare secundară + dezinfecţie), 2 

linii; 

➢ debitmetrie; 

➢ prelucrarea nămolului. 

Staţia de epurare va satisface cerinţele impuse de Normele Europene şi Normele 

Naţionale (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate ce vor fi deversate in emisarul 

natural. 

Treapta biologică a staţiei de epurare a fost dimensionată pe două linii tehnologice 

astfel încât să se asigure etapizarea lucrărilor de construcţie. 

Conform prevederilor legale, toate rețelele de canalizare şi staţiile de epurare vor 

fi realizate în paralel cu reţelele de alimentare cu apă astfel încât este obligatorie, pentru 

protejarea mediului şi pentru asigurarea unui trai decent, elaborarea proiectelor de 

reabilitare şi de extindere a rețelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare. 

3.9.4 Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a tuturor localităţilor se face din sistemul energetic 

naţional prin intermediul reţelei de medie tensiune de 20 kv a posturilor de transformare și 

a rețelei de joasă tensiune. 

Gospodăriile din comună nu sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional în 

proporţie de 100 %. 

În satul Cloșani există 40 de gospodării care nu sunt racordate la rețeaua electrică. 

În acest sens a fost elaborat proiectul “Extindere rețea electrică de joasă tensiune în satul 

Cloșani, punctual Poienile de Jos, comuna Padeș, județul Gorj”. 

În paralel cu programele de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei 

electrice mai sunt necesare acţiuni legate de: 

- extinderea rețelelor electrice în zonele noi de intravilan sau în zonele în care 

gospodăriile existente sunt încă neracordate la sistemul energetic; 

- pentru culoarele de protecţie faţă de liniile electrice aeriene din teritoriul 

intravilanului s-a instituit interdicţie definitivă de construire de 12,00 m din ax pentru 

rețelele electrice de 20 kv, 18,50 m din ax pentru rețelele electrice de 110 kv - 

conform precizărilor făcute în planşele de Reglementări; 

- modernizarea şi extinderea rețelelor de iluminat stradal în toate localităţile. 

Serviciul de iluminat public intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice 

pentru care autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să elaboreze strategii 

locale conforme necesităţilor identificate la nivelul comunităţilor reprezentate. Cadrul 
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juridic privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea și controlul 

funcţionării serviciului de iluminat public în comune, este stabilit prin Legea numărul 

230/2006 care reglementează obţinerea unui serviciu de iluminat public unitar, modern și 

eficient în conformitate cu directivele Uniunii Europene. 

Comuna beneficiază de reţea de iluminat public, starea acesteia fiind bună. 

În vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al populaţiei din comuna 

Padeș la un serviciu de iluminat public care să respecte standardele de calitate stabilite la 

nivel naţional, Consiliul Local Padeș şi-a propus ca obiectiv lucrări de extindere a rețelei 

de iluminat public în intravilanul propus. 

În acest sens în cadrul Consiliului Local Padeș: 

- se vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, 

extindere și modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a 

noii rețele de iluminat public.  

Totodată se vor coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-economice, 

studiile de fezabilitate în care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum și 

soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic; 

- se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate, cu 

respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulament - cadru al serviciului de 

iluminat public și în caietul de sarcini - care au caracter minimal şi trebuie să cuprindă: 

- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice; 

- indicatorii de performanţă;  

- condiţii tehnice; 

- infrastructura aferentă; 

- raporturile operator-utilizator. 

N.T.S.S.M. cu privire la instalaţiile electrice din cadrul P.U.G.-urilor 

 Conform Normelor specifice de protecţia muncii Nr. 49/1997 emise de Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale în activităţile din agricultură se vor respecta următoarele 

articole de protecţia muncii pe partea de instalaţii electrice: 

Art. 500 În timpul lucrului în câmp nu se vor efectua opriri sub LEA și nu se va 

admite urcarea pe combină a persoanelor pentru că se intră în zona electromagnetică a 

reţelei şi se produc accidente prin electrocutare. 

Art. 501 La executare lucrări cu combina în zona apropiată de LEA peste 1 KV sau 

traversate de LEA peste 1 KV (zona cuprinsă pe porţiunea de 50 m, măsurată faţă de 
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proiecţia pe orizontală a conductoarelor fazelor extreme de o parte și alta, de-a lungul 

liniei electrice) se vor lua măsurile: 

a) combinele ce pot ajunge în apropierea părţilor sub tensiune se vor deplasa astfel 

încât în timpul manevrelor nici o parte a acestora, să nu se apropie la distanţă, faţă de 

elementele sub tensiune, mai mici decât: 

- 2,50 m pentru LEA până la 35 KV; 

- 4,00 m pentru LEA cu tensiunea de la 35 la 220 KV; 

b) trecerea combinelor pe sub conductoarele LEA peste 1 KV este interzisă dacă 

între gabaritul acestora şi conductoare nu rămâne o distanţă de cel puţin: 

- 2,00 m pentru LEA până la 20 KV, inclusiv; 

c) executarea lucrărilor mecanizate la distanţe mai mici decât cele menţionate la 

pct. a) se va face numai cu scoaterea de sub tensiune a LEA și sub supravegherea 

lucrărilor la faţa locului de către un delegat special al unităţii de exploatare a LEA. 

 3.9.5.Telecomunicaţii 

Telefonia asigură legătura cu principalele dotări de interes public din comună. 

Se poate aprecia faptul că este recepţionată și telefonia mobilă. 

Dezvoltarea comunei determină schimbarea structurii populaţiei implicit creşterea 

solicitărilor faţă de serviciile TELECOM și deci extinderea actualei rețele telefonice aeriene 

cu noi repartitoare din care pot fi racordaţi abonaţii noi. 

Datorită dezvoltării administrative și economice a comunei, TELECOM va cuprinde 

în planul de dezvoltare pe următorii ani, instalarea unor comutatoare distant de generaţie 

nouă conectate prin cabluri cu fibră optică (F.O.) care vor fi capabile să ofere servicii de 

bandă largă potenţialilor solicitanţi de pe raza comunei. 

Prin infrastructura ce se va construi, se va oferi în plus posibilitatea conectării 

directe prin fibră optică a agenţilor economici mai importanţi la solicitarea acestora. 

Se pot oferi astfel servicii de telefonie vocală clasice, suplimentare, precum și 

servicii moderne (Internet, transmisii date de mare viteză, circuite închiriate pe F.O., 

servicii X-DSL, videotelefonie, etc.). 

În conformitate cu normativele în vigoare se vor respecta culoarele de protecţie faţă 

de alte instalaţii existente (canalizaţii subterane, rețele aeriene, etc.). 

3.9.6 Alimentarea cu căldură 

Satele componente ale comunei Padeș nu dispun de sistem centralizat de 

alimentare cu căldură. Locuitorii folosesc sisteme individuale de încălzire (sobe cu 

combustibil solid şi centrale termice).  
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3.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

Pe teritoriul comunei Padeș nu există o rețea de alimentare cu gaze naturale. 

Pentru consumul în cadrul gospodăriilor se folosesc butelii cu gaze lichefiate. 

Pentru consumul necesar unor obiective mai importante se pot utiliza recipiente de 

capacitate mare cu butan - gas. 

Primăria comunei Padeș dorește ca în viitorul apropiat să se realizeze alimentarea 

cu gaze naturale în toate cele opt sate ale comunei - Călugăreni, Apa Neagră, Cerna-Sat, 

Cloșani, Motru-Sec, Orzești, Padeș și Văieni,. 

Măsuri privitoare la dezvoltarea reţelelor de distribuţie de gaze naturale în 

localităţile neracordate la rețeaua de distribuţie de gaze natural. 

Înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţie 

de gaze naturale, amplasate în afara vecinătăţii conductelor de transport - se recomandă 

elaborarea unor studii de fezabilitate pe baza carora vor fi identificate soluțiile optime de 

de racorare în funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici. 

3.9.8 Televiziunea şi radiodifuziunea 

Televiziunea și radiodifuziunea sunt bine recepţionate pe teritoriul administrativ al 

comunei. S-a realizat instalarea reţelei de televiziune prin cablu pentru diversificarea şi 

satisfacerea cerinţelor cetăţeneşti. 

Televiziunea prin cablu în comuna Padeș este asigurată prin firma AKTA și RCS – 

RDS. 

Reţeaua de telefonie şi cea de cablu existentă se va extinde odată cu includerea în 

intravilan de noi zone de locuinţe. 

Pe viitor este necesară prevederea instalării reţelei de televiziune prin cablu pentru 

diversificarea şi satisfacerea cerinţelor cetăţeneşti în zonele nou introduse în intravilan. 

3.9.9 Activitatea de gospodărire comunală 

Principala preocupare a salubrităţii comunei, colectarea deşeurilor menajere se 

face în mod organizat prin colectarea periodică a acestora de la fiecare cetățean în parte 

din pubele de către firma de colectare S.C. PADEȘ UTIL S.R.L. care îl transportă la 

depozitul de deşeuri menajere S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.Tg-Jiu. 

Conform legii 31/2019, prlvind aprobarea Ordonanţel de urgenţă a Guvernulul 

nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 – privind regimul 

deșeurilor - autoritățile administrației publice locale au obligația: 

- să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hărtie, metal, plastic şi 

sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se 
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face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze 

atribuirea conform deciziei luate; 

- să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare 

indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de 

salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel îricât să 

atingă începănd cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), şi 

penalităţi pentru nerealizarea lor; 

- să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data 

de 30 iunie 2019, cu respectarea pnavederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 

privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru căt arunci», bazat pe cel putin 

unul dintre următoarele elemente: 

➢ volum; 

➢ frecvenţă de colectare; 

➢ greutate; 

➢ saci de colectare personalizati; 

- să stabilească şi să aprobe, incepănd cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai 

tărziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife 

distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 

gestionarea deşeurilor, altele decăt cele prevăzute la lit. a) și sancţiunile aplicate în 

cazul în care beneficiarul serviciuiui nu separă în mod corespunzător cele două 

fluxuri de deseuri". 

- Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să 

atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și 

reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă 

provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 

aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de 

minimum 50% din masa totală." 

- Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări 

au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să 

atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de 

pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, 

inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui 
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alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase 

provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor 

geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia 

Comisiei 2014/955/UE." 

Prin adoptarea de hotărâri pănă la data de 30 aprilie 2019, consiliile 

judeţane/consiliile locale au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitare/unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municlpillor care au contracte de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă şi operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele încheiate respectă 

prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei în domeniul concurenţei,  începând cu 

data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019. 

Comuna Padeș dispune de 6 cimitire faţă de care se impune instituirea unei zone 

de protecţie sanitară faţă de zona de locuit de 50 m. 

Având în vedere densitatea construcţiilor de locuit, materialele din care sunt 

realizate, în corelare cu normativele P.S.I., este necesară realizarea de remize în cadrul 

localităţilor componente ca și dotarea cu panouri de incendiu a unor dotări de interes 

public: consiliul local, şcoli şi cămine culturale, obiective ce implică aglomerări umane 

ocazionale.  

3.10 PROTECŢIA MEDIULUI 

Din analiza situaţiei existente a rezultat că pe teritoriul comunei Padeș nu există 

surse majore de poluare a mediului în afara riscurilor naturale menţionate de alunecări de 

teren şi inundaţii pentru care s-au prezentat anterior, măsurile specifice. 

Astfel că, în afara măsurilor propuse la zonele de risc natural sau la lucrările de 

echipare edilitară (alimentare cu apă potabilă, canalizare, colectare a deşeurilor) pentru 

protecţia şi consevarea mediului se propun următoarele măsuri: 

❖ Protejarea pădurilor de lângă satele comunei care, prin speciile de arbori 

existente, pot constitui un punct de interes turistic şi ştiinţific; 

❖ Organizarea de spaţii verzi de interes local la nivelul de cel putin 26,00 mp / 

locuitor; 

❖ Recuperarea terenurilor degradate; 

❖ Monitorizarea permanentă a întregului teritoriu pentru identificarea în faza 

primară a oricarei surse de poluare a mediului în toate componentele sale. 

https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojzha/decizia-nr-955-2014-de-modificare-a-deciziei-2000-532-ce-de-stabilire-a-unei-liste-de-deseuri-in-temeiul-directivei-2008-98-ce-a-parlamentului-european-si-a-consiliului-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2019-03-06
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1. În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. numărul 246/2006 care adoptă Strategia 

Naţională privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, 

autorităţile administraţiei publice locale, în general și Consiliul Local Padeș, în special, 

deţin următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor: 

a) urmăresc şi asigură: 

- îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor, asigură curăţenia 

localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare și 

depozitare finală; 

- implementarea şi controlul funcţionării sistemului, inclusiv respectarea etapizării colectării 

selective a deşeurilor; 

- dotarea căilor de comunicaţie și a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de 

recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

- colectarea selectivă și transportul la timp a întregii cantităţi de deşeuri produse pe 

teritoriul localităţilor; 

- interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate special deşeurilor; 

- elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind 

modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor și aducerea la cunoştiinţa 

acestora prin mijloace adecvate; 

b) aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor; 

c) hotărăşte asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum și 

colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind 

gestiunea deşeurilor; 

d) acţionează pentru refacerea și protecţia mediului. 

Degradări majore ale solului nu au fost identificate, dar se semnalează de către 

localnici scăderea productivităţii solului datorată acţiunii combinate a precipitaţiilor şi a 

îngrăşămintelor chimice folosite în mod intensiv necontrolat. 

 Pericolul riscurilor naturale trebuie luat în considerare cu toate că până acum nu 

au fost semnalate pagube foarte mari datorate inundațiilor, alunecărilor de teren sau a 

unor fenomene meteorologice periculoase. 

Subsolul comunei Padeș este format din depozite sedimentare miocene, argile şi 

marme atacate de procesele de pantă.  

 Aerul nu poate fi afectat de emanaţii chimice provenite din zonă deoarece pe 

teritoriul comunei nu există asemenea surse. 
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 O problemă prioritară pentru comuna Padeș, rămâne identificarea din timp a 

oricărei surse de poluare sau degradare a mediului. 

 Protecţia mediului natural cât și a celui construit și amenajat, are ca scop păstrarea 

şi refacerea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii ecosistemului și 

asigurarea unor condiții cât mai bune de viaţă pentru locuitori. 

 În acest sens factorii de decizie și agenţii economici vor lua măsurile ce se impun în 

conformitate cu legislaţia în vigoare pentru a asigura respectarea şi monitorizarea 

continuă a eventualelor surse de poluare. 

 Deşi există surse minore de poluare, din observaţiile permanente ale Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului rezultă că nu au fost depăşite valorile maxime admise pentru 

diversele forme de poluare. 

3.11 REGLEMENTARI URBANISTICE 

 Planul Urbanistic General a stabilit prin propunerile formulate, soluţia generală de 

organizare şi dezvoltare a localităţilor componente ale comunei Padeș. 

Planul Urbanistic General a stabilit principalele repere ale dezvoltării lor: 

• limita teritoriului intravilan propus pentru toate trupurile localităţilor; 

• optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ și judeţean; 

• evidenţierea deţinătorilor terenurilor și a modului de circulaţie juridică a terenurilor; 

• stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condiţiilor de conformare și realizare a 

construcţiilor;  

• delimitarea suprafeţelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate 

publică;  

• modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;  

• organizarea căilor de comunicaţii, a circulaţiei carosabile și pietonale; 

• crearea de parcări în preajma instituţilor publice; 

• stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;  

• stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;  

• stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;  

• stabilirea şi delimitarea zonelor protejate aferente monumentelor de istorice și siturilor 

arheologice; 

• stabilirea zonelor protejate sanitar pentru dotările alimentării cu apă (surse captare şi 

gospodăria de apă) 

• valorificarea potenţialului natural, economic şi uman. 
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Teritoriul intravilan al celor opt localităţi componente a fost organizat în unităţi 

teritoriale de referinţă în funcţie de criterile de omogenitate şi de amplasare faţă de 

reperele importante ale localităţilor. Stabilirea regimului de înălţime propus a indicatorilor 

propuşi P.O.T. și C.U.T. s-a făcut în funcţie de destinaţia fiecărei zone, de destinaţia 

clădirilor propuse, relieful terenului şi alţi factori de influenţă. 

Prin propunerile formulate, Planul Urbanistic General a mai stabilit: 

▪ interdicţiile temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări 

suplimentare de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) până la rezolvarea situaţiei; 

▪ interdicţii definitive de construire pentru zonele cu riscuri naturale sau tehnologice; 

▪ restricţii privind regimul de înălţime propus; 

▪ restricţii privind modul de utilizare al terenului manifestate prin indici de control P.O.T. și 

C.U.T. 

Soluţia de organizare urbanistică este exprimată grafic în planşele "Reglementări-

zonificare funcţională" aferentă fiecărei localităţi. 

3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 Realizarea acestor obiective implică două elemente de bază: 

 - depistarea și amplasarea acestora în cadrul intravilanului, unele fiind cunoscute în 

prezent, altele numai intuite ca urmare a trecerii la economia de piaţă; 

 - determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători în funcţie de necesităţile de 

amplasare a noilor obiective de utilitate publică.  

 Au fost evidenţiate următoarele moduri de circulaţie a terenurilor între deţinători: 

1. terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

2. terenuri aflate în domeniul privat destinate concesionării; 

3. terenuri aflate în domeniul privat destinate schimbului. 

 Se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 

terenurile necesare pentru: 

- captare ape subterane (puţuri forate și gospodării de ape); 

- terenuri pentru spaţii verzi, străzi noi şi amplasamente investiţii. 

 Terenurile aflate în domeniul privat destinate schimbului reprezintă un aspect ce 

introduce în intravilan terenuri agricole repartizate locuitorilor în scopul schimbării 

destinaţiei iniţiale (agricole) în construcţii de locuinţe. Este necesar ca pe aceste parcele 

mari de teren neocupat cu construcţii să fie elaborate documentaţii de urbanism. 
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 În etapa actuală, se estimează ca fiind necesare o largă gamă de obiective de 

utilitate publică, dar pentru realizarea lor se vor întocmi studii de specialitate după 

identificarea sau obţinerea de surse de finanţare. Acestea nu fac obiectul prezentului 

P.U.G., semnalându-se doar absenţa lor pentru a fi luate în discuţie şi pentru a se face din 

timp demersurile necesare obţinerii de fonduri pentru realizarea lor. 

 În etapa imediat următoare se vor face demersuri pentru: 

- extinderea rețelei de alimentare cu apă; 

- realizarea reţelei de canalizare şi epurare a apelor uzate în paralel cu rețeaua de 

alimentare cu apă; 

- realizarea colectării, canalizării şi evacuării apelor pluviale; 

- realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

- modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor; 

- crearea unui centru multifuncţional care să modernizeze şi să creeze noi servicii de 

utilitate publică: financiar-bancare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, poştale și de 

curierat, de asigurare etc; 

- amenajarea de spații verzi; 

- prevederea de facilităţi pietonale, respectiv trotuare şi parcări; 

- extinderea rețelelor de iluminat în intravilanul nou şi modernizarea reţelelor de 

iluminat public existente în comună. 

 Prin revitalizarea economică toate aceste obiective sunt sprijinite aducând 

bugetului comunal noi surse financiare. 
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4.CONCLUZII 

 Aşezarea geografică, situarea în teritoriu, legăturile cu comunele din judeţ şi 

condiţiile geoclimatice sunt premise favorabile dezvoltării în perspectivă a comunei, în 

baza economiei predominant agricole. Asigurarea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, în baza Legii Fondului Funciar, prin punerea în posesia cetăţenilor a 

parcelelor de teren agricol, crează premise noi de dezvoltare a sectorului particular în 

economia agricolă. 

Planul Urbanistic General - elaborat pentru satele componente ale comunei, are în 

vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan, organizarea armonioasă a zonelor 

funcţionare în teritoriul intravilanului propus, asigurarea legăturilor între zonele funcţionale 

și a legăturilor cu comunele învecinate. Totodată s-a avut în vedere rezervarea terenurilor 

pentru realizarea în perspectivă a unor obiective de interes public ca şi asigurarea de 

terenuri pentru construirea de noi locuinţe.  

Planul Urbanistic General a evidenţiat organizarea circulaţiilor, stabilirea unităţilor 

teritoriale de referinţă şi indicatorii propuşi privind gradul de ocupare a terenului. 

În privinţa organizării circulaţiei, trama stradală propusă are caracter de 

obligativitate şi permite reparcelarea terenurilor astfel încât fiecare lot să aibă acces 

carosabil direct din stradă de min. 3,5 m, condiție obligatorie de construibilitate pentru o 

parcelă. 

Disfunctionalitati - concluzii (la nivelul teritoriului UATB si a localităților) 

Circulație 

Disfuncționalități: 

- Lipsa zonei de siguranță/protecție de-a lungul drumurilor naționale/județene 

/comunale; 

- Lipsa programelor pentru modernizarea și repararea rețelei stradale existente; 

- Număr insuficient de parcări; 

- Drumuri de exploatare înguste, fără trotuare și sisteme de colectare a apelor 

pluviale; 

- Lipsa amenajărilor de intersecții între DN 67 D și DJ 671 și străzi; 

- Zone conflictuale între autovehicule, pietoni și bicicliști; 

- Inexistența transportului în comun. 

Priorități: 

- Instituirea zonei de siguranță și zonei de protecție a drumurilor; 

- Modernizarea carosabilului, trotuarelor, marcajului rutier și semnalizării circulației; 

- Amenajări parcări publice; 
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- Amenajarea și modernizarea drumurilor; 

- Amenajare trotuare și a sistemului de colectare a apelor pluviale; 

- Amenajare intersecții; 

- Amenajare piste de bicicliști; 

- Organizarea transportului în comun. 

Fondul construit și utilizarea terenurilor 

Disfuncționalități: 

- Solicitări pentru construire locuințe individuale; 

- Fond construit din materiale semidurabile; 

- Coeficient redus de ocupare a terenului. 

Priorități: 

- Consolidarea și refacerea fondului construit; 

- Utilizarea eficientă a terenurilor în intravilan. 

Spații plantate, agrement și sport 

Disfuncționalități: 

- Lipsa de perdele de protecție la DN/DJ/DC; 

- Lipsa de perdele de protecție la cimitirele umane, la construcțiile tehnico-edilitare; 

- Lipsa amenațărilor aferente spațiilor verzi publice; 

- Zone de agrement insuficient amenajate. 

Priorități: 

- Plantare de fâșii verzi de protecție de-a lungul DN/DJ/DC fără a periclita 

vizibilitatea în trafic; 

- Amenajarea de perdele de protecție – pentru cimitire și construcții tehnico-

edilitare; 

- Amenajare de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri de 

sport conform normelor în vigoare. 

Probleme de mediu 

 Disfuncționalități: 

- Poluare electromagnetică LEA 20, 110 Kv; 

- Poluare olfactivă în vecinătatea cimitirelor și stației de epurare; 

- Poluare chimică a solului și aerului; 

- Poluare fonică de-a lungul DN/DJ. 

Priorități: 

- Se interzice amplasarea locuințelor în zona de protecție LEA 20, 110 Kv conform 

normelor tehnice ANRE; 
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- Se interzice amplasarea locuințelor în zona de protecție a cimitirelor și stațiilor de 

epurare; 

- Plantare de fâșii verzi de protecție de-a lungul DN/DJ; 

- Instituire zonă de protecție sanitară de-a lungul cursurilor de apă, interzicerea și 

sancționarea depozitării și deversării de deșeuri menajere pe malurile cursurilor de apă și 

refacerea cadrului natural; 

- Plantarea de vegetație arboricolă pe terenurile degradate cu risc de alunecare. 

De asemenea, P.U.G. a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere 

istoric, arhitectural și nu în ultimul rând a propus măsuri de reabilitare şi protejare a 

mediului natural și construit. 

Planul Urbanistic General cuprinde și Regulamentul de urbanism care defineşte 

regulile ce permit cunoaşterea posibilităţilor de utilizare şi ocupare a terenului. 

După aprobarea sa la nivelul Consiliului Comunal şi la nivelul Consiliului Judeţean, 

Planul Urbanistic General - devine un act de autoritate administrativă, asigurând condițiile 

materializării competenţelor comunei în funcţie de domeniul de acţionare şi de 

reglementare avut în vedere și de cadrul legislativ. 

Planul de măsuri și acţiuni se stabileşte în raport cu problemele specifice şi 

prioritare ale localităţilor. Planul Urbanistic General este făcut public cetăţenilor comunei. 

Desfăşurarea în continuare a proiectării are în vedere elaborarea studiilor de specialitate, 

a Planurilor Urbanistice Zonale și de Detaliu pentru zone sau obiective specificate. 

Întocmit: 

Arh. Carmen-Gabriela Borontea  
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ANEXA NR. 3 

 

LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ PROPUSE 

- Extindera reţelei de alimentare cu apă în care nu există și pentru zonele nou 

introduse în intravilan – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri 

guvernamentale/Alte surse; 

- Realizarea rețelei de canalizare menajeră pentru toate cele 8 sate ale comunei în 

paralel cu rețeaua de alimentare cu apă potabilă – Sursa de finanțare - Finanțări 

nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale pentru toate satele comunei 

Padeș – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri 

guvernamentale/Alte surse; 

- Realizarea stației de epurare ape uzate menajere din satul Apa-Neagră – Sursa de 

finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Realizarea iluminatului public pentru zonele extinse şi modernizarea celui existent 

cu becuri ecologice – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri 

guvernamentale/Alte surse; 

- Realizarea colectării, canalizării şi evacuării apelor pluviale – Sursa de finanțare - 

Finanțări nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Realizarea de trotuare şi parcări – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile 

externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Lucrări de reabilitare și modernizare la obiectivele social-culturale din comună – 

Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte 

surse; 

- Amenajare și modernizare sediu primărie – Sursa de finanțare - Finanțări 

nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Reabilitare și modernizare gradintă sat Apa Neagră – Sursa de finanțare - Finanțări 

nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Reabilitare și modernizare școală sat Apa Neagră – Sursa de finanțare - Finanțări 

nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Realizare centru de permanență medicală – Sursa de finanțare - Finanțări 

nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Crearea de condiții speciale, trasee și amenajari pentru persoanele cu handicap 

locomotor – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri 

guvernamentale/Alte surse; 
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- Amenajare spații de joacă pentru copii – Sursa de finanțare - Finanțări 

nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Lucrări de consolidare-restaurare la clădirile monumente de arhitectură şi istorice – 

Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte 

surse; 

- Amenajări de spaţii verzi – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile 

externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Amenajarea unor puncte de colectare de produse agricole în vederea introducerii în 

circuitul comertului en gros – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile 

externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Modernizare drumuri comunale, săteşti şi vicinale ce nu au fost modernizate – 

Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri guvernamentale/Alte 

surse; 

- Lucrări de modernizare la drumuri agricole de exploatare din extravilan care să 

permită îmbunătățirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole prin accesarea fondurilor 

comunitare; 

- Lucrări de împădurire – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile 

externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Lucrări de întretinere și decolmatare periodică a canalelor și pârâurilor din teritoriul 

administrativ al comunei – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile 

externe/Fonduri guvernamentale/Alte surse; 

- Crearea unui centru multifuncţional care să modernizeze şi să creeze noi servicii de 

utilitate publică: financiar-bancară, comunicatii şi tehnologia informaţiei, poştale și de 

curierat, asigurare etc – Sursa de finanțare - Finanțări nerambursabile externe/Fonduri 

guvernamentale/Alte surse. 

- Realizarea reciclării deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și 

sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care 

aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de 

minimum 50% din masa totală până la 31 decembrie 2020. 

 

 

Întocmit, 

Arh. Carmen-Gabriela Borontea  



 

 

 

CENTRALIZATORUL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL 

EXISTENT ŞI PROPUS AL COMUNEI PADEŞ 

 

 

ZONE COMPONENTE DENUMIRE U.T.R. 
SUPRAFAŢA (ha) 

EXISTENT PROPUS 

SATUL CĂLUGĂRENI 

LOCALITATEA CĂLUGĂRENI C, LR 1, GC 1, CR 1 59,42 61,79 

TEREN SPORT S 1 - 0,56 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA CĂLUGĂRENI 59,42 62,35 

SATUL APA NEAGRĂ 

LOCALITATEA APA NEAGRĂ LR 2, I 1, I 2, I 3, GC 2, 

CR 2 73,98 93,63 

IAZ PISCICOL A 1 1,41 1,41 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA APA NEAGRĂ 75,39 95,04 

SATUL CERNA-SAT 

LOCALITATEA CERNA-SAT LR 3, A 2, CR 3 76,63 88,79 

TRUP LOCALITATE (BALMEZU) LR 4 2,61 4,33 

TRUP LOCALITATE (LUNCA LARGĂ) LR 5 6,09 7,23 

TRUP LOCALITATE (IZVOARELE CERNEI) LR 6 33,13 36,55 

CONSTRUCŢII S.C. HIDROELECTRICA S.A. TE 1 0,30 0,30 

CONSTRUCŢII S.C. HIDROELECTRICA S.A. TE 2 0,18 0,18 

CONSTRUCŢII S.C. HIDROELECTRICA S.A. TE 3 0,20 0,20 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA CERNA-SAT 119,14 137,58 

SATUL CLOŞANI 

LOCALITATEA CLOŞANI LR 7, LR ZP 1, GC 3, CR 4 49,55 53,39 

TRUP LOCALITATE LR 8 27,98 34,36 

TRUP LOCALITATE, S.C. HIDROELECTRICA 

S.A.-STAŢIE DE TRANSFORMARE 110 Kv 
LR 9, TE 4 

35,75 58,09 

TRUP LOCALITATE LR 10 - 8,35 

BAZIN APĂ TE 5 - 0,05 

S.C. HIDROELECTRICA S.A. CASTEL 

ECHILIBRU 
TE 6 

0,35 0,18 

S.C. HIDROELECTRICA S.A. CENTRALA 

HIDROELECTRICĂ MOTRU 
TE 7 

0,33 0,16 

CONSTRUCŢII S.C. HIDROELECTRICA S.A. TE 8 0,23 0,23 

CONSTRUCŢII S.C. HIDROELECTRICA S.A. TE 9 0,35 0,35 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA CLOŞANI 114,54 155,16 

SATUL MOTRU SEC 

LOCALITATEA MOTRU SEC LR 11, LR ZP 2, GC 4, 

GC 5, CR 5 57,38 64,87 

TRUP LOCALITATE LR 12 - 11,93 

TRUP LOCALITATE LR 13 - 22,09 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA MOTRU SEC 57,38 98,89 



SATUL ORZEŞTI 

LOCALITATEA ORZEŞTI LR 14, CR 6 24,25 29,08 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA ORZEŞTI 24,25 29,08 

SATUL PADEŞ 

LOCALITATEA PADEŞ LR 15, LR ZP 3, LR ZP 4, 

MI 1, MI 2, GC 6, CR 7 90,21 111,18 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA PADEŞ 90,21 111,18 

SATUL VĂIENI 

LOCALITATEA VĂIENI LR 16, GC 7, CR 8 63,32 69,03 

TRUP LOCALITATE LR 17 - 0,17 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN LOCALITATEA VĂIENI 63,32 69,20 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN COMUNA PADEŞ 603,65 758,48 

 

 

Întocmit, 

arh. CARMEN-GABRIELA BORONTEA 
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