
 

 

 

 

PLAN  

URBANISTIC 

GENERAL 

 
MEMORIU GENERAL 

PROIECT NR. 479/2009 

 

 

 

ORAȘUL 
≈BICAZ≈ 

JUDEŢUL NEAMŢ 
 
 
 
 
 



 

 

1. INTRODUCERE .............................................................................................................................................................. 4 

1.1  DATE DE RECUNOAŞTERE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL ..................................................................................... 4 
1.1.1  Denumirea lucrării .............................................................................................................................................. 4 
1.1.2  Beneficiar ............................................................................................................................................................ 4 
1.1.3  Proiectant general ............................................................................................................................................... 4 
1.1.4  Subproiectanţi, colaboratori ............................................................................................................................... 4 
1.1.5  Data elaborării .................................................................................................................................................... 4 

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL ................................................................................................................ 4 
1.2.1 Solicitări ale temei - program .............................................................................................................................. 5 
1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării ............................................................................................................................... 5 
1.2.3 Domenii de utilizare ............................................................................................................................................. 6 
1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate .................................................................................................................... 6 
1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local ............................ 6 
1.2.6  Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare ....................................................................... 6 

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE ............................................................................................................................................. 6 
1.3.1  Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G. ...................................................................................... 7 
1.3.2 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. .................................................................. 7 

1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic ..................................................................................................................... 7 
1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ ................................................................................................................ 8 
1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv ................................................................................................................. 8 

1.3.3  Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale .................................... 9 
1.3.4  Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor .................................................. 9 
1.3.5  Suportul topografic al P.U.G. .............................................................................................................................. 9 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ........................................................................................................................................ 10 
2.1 Evoluţia - Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-administrative ce face obiectul P.U.G. .................................... 10 
2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea localităților şi a teritoriului locuit ............................................................................. 10 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ........................................................................................................................... 11 
2.2.1 Consideraţii generale ......................................................................................................................................... 11 
2.2.2 Geologie şi Relief ................................................................................................................................................ 11 

2.2.2.2.2 Procese geomorfologice actuale care contribuie la modelarea versanţilor .................................................................. 13 
2.2.4. Resurse naturale ................................................................................................................................................ 13 
2.2.5 Climatologie ....................................................................................................................................................... 14 
2.2.6 Hidrografie ......................................................................................................................................................... 16 
2.2.7 Vegetaţia şi fauna ............................................................................................................................................... 18 
2.2.8 Pedologie............................................................................................................................................................ 19 
2.2.9 Riscuri naturale .................................................................................................................................................. 19 

2.3 RELAŢII ÎN TERITORIU ................................................................................................................................................. 22 
2.4 ACTIVITATI ECONOMICE ............................................................................................................................................. 25 
2.5 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ..................................................................................................... 37 
2.6 CIRCULAŢIA ................................................................................................................................................................ 41 
2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL ............................................................................. 42 
2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE....................................................................................................................................... 55 
2.9 ECHIPARE EDILITARĂ .................................................................................................................................................. 57 

2.9.1 Gospodărirea apelor .......................................................................................................................................... 70 
2.9.2 Alimentarea cu apă............................................................................................................................................. 70 
2.9.3 Canalizare .......................................................................................................................................................... 71 
2.9.4 Alimentarea cu energie electrică ........................................................................................................................ 71 
2.9.5 Telefonie, televiziune, internet ............................................................................................................................ 72 
2.9.6 Alimentarea cu energie termică .......................................................................................................................... 72 
2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale ............................................................................................................................. 73 
2.9.8 Gospodărire comunală ....................................................................................................................................... 73 

2.10 POTENȚIALUL TURISTIC ............................................................................................................................................ 74 
2.11 PROBLEME DE MEDIU ................................................................................................................................................ 86 
2.12. DISFUNCȚIONALITĂȚI .............................................................................................................................................. 89 
2.13 NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI ................................................................................................................... 92 

 
 

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ ...................................................................................................... 93 



 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE ........................................................................................................................................ 93 
3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI ................................................................................................................................ 93 
3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU ................................................................................................................... 93 
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR.................................................................................................................................. 94 
3.5 EVOLUȚIA POPULAȚIEI ................................................................................................................................................ 95 
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ...................................................................................................................................... 95 
3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL ..................................................................... 99 
3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE ............................................................................................................... 109 
3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE ......................................................................................................................... 111 

3.9.1 Gospodărirea apelor ........................................................................................................................................ 111 
3.9.2 Alimentarea cu apă........................................................................................................................................... 111 
3.9.3 Canalizare ........................................................................................................................................................ 112 
3.9.4 Alimentare cu energie electrică ........................................................................................................................ 113 
3.9.5 Telefonie ........................................................................................................................................................... 113 
3.9.6 Alimentare cu energie termică .......................................................................................................................... 113 
3.9.7 Alimentare cu gaze naturale ............................................................................................................................. 114 
3.9.8 Gospodărire comunală ..................................................................................................................................... 114 

3.10 PROTECŢIA MEDIULUI ............................................................................................................................................. 116 
3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE ................................................................................................................................. 118 
3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ .......................................................................................................................... 121 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE ............................................................................................................ 122 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Orașul Bicaz, Judeţul Neamţ  

4 

1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General 
 
1.1.1 Denumirea lucrării 

 
Plan Urbanistic General al orașului Bicaz, judeţul Neamţ 

 
1.1.2 Beneficiar 

 
Consiliul Local al orașului Bicaz 

 
1.1.3 Proiectant general 

 
S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, nr. 6A, Bloc Unic, parter, Piatra 

Neamţ, judeţul Neamţ 
 
1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori 

 
Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu sediul în Piatra Neamţ, 

str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ 
 
1.1.5 Data elaborării 

 
Aprilie 2021 

 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General 
 
Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 

operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţilor care compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 

P.U.G. se elaborează în scopul: 
-stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 
dezvoltare urbanistică a localităţilor; 

-utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
-precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi 
geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 

-evidenţierii fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 
localităţii; 

-creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii şi 
serviciilor; 

-fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
-asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

-corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 
Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică, 

reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul 
propriu al unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la 
bugetul statului sau ale unor întreprinzători. 
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Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic 
General se menţionează: 

-optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 
-valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 
-organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 
-stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor viitoare 
de dezvoltare; 

-stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 
-stabilirea şi delimitarea de noi zone funcţionale; 
-stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire; 
-stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 
-modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 
-evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 
-stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 
-stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi 
realizare a construcţiilor. 

 
1.2.1 Solicitări ale temei - program 
 

Actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Bicaz, judeţul Neamţ. 
Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice 

aferente teritoriului administrativ Bicaz, prezentându-se şi impunându-se reglementări 
urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor 
proiectelor care urmează a se efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea 
materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al orașului Bicaz este documentul coordonator principal 
în contextul constituirii unei dezvoltării armonioase şi corelate a elementelor structurale ale 
mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, zonelor industriale şi de 
agrement, sistemului de deservire al populaţiei şi infrastructurii tehnice adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea 
parametrilor-cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio-economic, pentru 
optimizarea reţelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară a orașului. 

Zonificarea funcţională a teritoriului orașului, cu considerarea factorilor de mediu, 
exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi evaluării situaţiei 
existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format complex. 
 
1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării 

 
Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 

desfăşurării funcţiilor localităţilor, care, după anul 1989 cunosc procese noi de dezvoltare. 
Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor 

de dezvoltare urbanistică a orașului Bicaz şi a localităţilor componente, din punct de 
vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Neamţ (P.A.T.J.), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 
Zonal Regional - Regiunea de Nord-Est (Piatra Neamţ) şi cu prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V. 
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1.2.3 Domenii de utilizare 
 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna 
Consiliului Local şi al Primăriei orașului Bicaz, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de 
utilitate publică. 
 
1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate 
 

Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin 
găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort 
acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile 
colective în spaţiul administrativ. 
 
1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de 
Consiliul Local 
 

La data emiterii prezentei lucrări, la nivelul Consiliului Local al orașului Bicaz s-a 
adoptat în dezbatere publică Strategia şi Directivele de Dezvoltare ale orașului pentru 
perioada 2014 – 2020. Datele culese până la data elaborării prezentei lucrări au stat şi vor 
sta la baza actualizării P.U.G., regăsindu-se în toată dezvoltarea acestuia. 
 
1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 
 

Strategia de dezvoltare economico – socială durabilă – Orașul Bicaz 2014 – 2020; 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 1997, proiect 9/1997, de 
către S.C. EDILPROIECT S.A. Piatra Neamţ. Datorită modificării cerinţelor din punct de 
vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan 
Urbanistic General pentru orașul Bicaz. 
 

1.3 Surse de documentare 
 

Planul Urbanistic General al oraşului Bicaz, proiect 9/1997, elaborat de către S.C. 
EDILPROIECT S.A. Piatra Neamț. 

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Bicaz, judeţul Neamţ. 
Amenajamentul Ocolului Silvic Bicaz. 
Geologia depozitelor paleogene și miocen inferioare din sectorul central-nordic al 
flișului Carpaților Orientali -Referat- Prof. dr. Ilie Turculeţ, drd. Grădianu Ionuţ, 2006. 
Harta Geologică a României, 1968 – Foaia 13 Piatra Neamț. 
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-

2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-CURS09 DOMENIULFLISULUI+MOLASA,CO.pdf 
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-

2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-CURS03-PLATFORMAMOLDOVENEASCA.pdf 
Strategia şi Directivele de Dezvoltare ale oraşului pentru perioada 2014 – 2020. 
www.insse.ro – Institutul Național de Statistică 
www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile:  
-Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor istorice 

http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-CURS09
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-CURS09
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-CURS03-PLATFORMAMOLDOVENEASCA.pdf
http://doru.juravle.com/cursuri/resurse/cursuri_2015-2016/gr/09.GEOLOGIAROMANIEI-CURS03-PLATFORMAMOLDOVENEASCA.pdf
http://www.insse.ro/
http://www.cultura.ro/
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-Arheologie – Repertoriul arheologic naţional 
www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală  
www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor-Secretariatul de Stat pentru Culte, 

lăcaşuri de cult din România-baza de date. 
www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno-culturală. 
www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune 

vulnerabile la poluarea cu nitraţi în România. 
 
1.3.1 Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G. 
 

Elaborarea documentaţiei de finanţare pentru Proiectul „Reabilitarea, extinderea şi 
dotarea Grupului Şcolar Bicaz în vederea îmbunătăţirii sistemului de învăţământ”. 

Retehnologizarea staţiei de epurare a apelor uzate, oraş Bicaz. 
- Lucrări de amenajare (finisaje): parter bloc A.N.L., Sală Şedinţe Primărie, Sală 

clasă Şcoala Generală Dodeni. 
- Reabilitarea spațiilor verzi în zona centrală a orașului Bicaz. 
- Înfiinţarea de noi spaţii verzi în cartierul Mărceni şi centrul oraşul Bicaz. 
- Sistem de colectare selectivă și stație de transfer pentru deșeurile din arealul 

turistic Valea Bicazului 
 
1.3.2 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 
 

Contractarea unui credit de patru milioane roni pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii “Amenajarea trotuarelor în oraşul Bicaz”, Asfaltare străzi (str. Energiei, str. Uzinei, 
str. Apusului, str. Muncii, intrare hotel şi parcare bloc 77), oraşul Bicaz. 

Execuţie lucrări de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energia solară. 

Reparaţii curente la străzi în cartierele Ciungi, Dodeni, Mărceni şi centrul oraşului 
Bicaz. 

Întocmire Plan Urbanistic General şi planuri topografice, oraşul Bicaz. 
 
1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic 
 

Reambularea suportului topografic 
a) Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, 

Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată 
în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi 
imprimare în 1984. 

b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016. 
c) Hărţi silvice. 
d) Măsurători T.P.S.  şi G.P.S. executate în anul 2017. 
Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 
Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. 
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. 

elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu 
echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe 
planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi 
corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a 

http://www.cimec.ro/
http://www.culte.ro/
http://www.edrc.ro/
http://www.icpa.ro/
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măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS. 

- Stabilirea condiţiilor geotehnice 
Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

- Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 
Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

- Protecţia mediului 
Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

- Regimul juridic al terenurilor 
Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 

- Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitectură – urbanistice cu valoare 
deosebită 

Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, 
arhitectural – urbanistică etc.) 
Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – 
arhitectural. 

- Echipare edilitară majoră 

- Potenţialul balnear sau turistic al localităţii 
Valorificarea potentialului turistic sau balnear. 

 
1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ 

 
Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei 
În cadrul şedinţelor de Consiliu Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile 

scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii şi 
date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban. 
 
1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv 
 

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru 
diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a 
mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în discuţie, 
evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei existente şi 
o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în seamă. 

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio-economic prin 
prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a  indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi 
temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie să 
reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei, natalitatea, 
mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de viaţă la naştere, emigrarea şi 
imigrarea etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie cu indicatorii de ordin 
economic. Interacţiunea între social şi economic este evidentă printr-o dependenţă în 
ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori pozitivi ai demografiei de 
regulă ele cauzează  creşteri ale factorilor economici. Ori o scădere din punct de vedere 
economic are o puternică repecursiune asupra evoluţiei demografice. Se poate spune deci 
că, orice fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic chiar 
dacă nu imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp). 

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge în modul cel mai evident 
asupra amenajării teritoriului prin modificări ce schimbă peisajul natural. Politica de 
dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi planul urbanistic general urmăreşte 
tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social sau 
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economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor 
evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări. 
 
1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau 
locale 
 

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de 
statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de 
Statistică Neamţ. 

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ. 
 
1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor 
 

În perioada întocmirii prezentului P.U.G. au fost finalizate proiecte de alimentare cu 
gaze naturale și alimentare cu apă în zonele înalte și sunt în curs de derulare proiecte 
privind canalizarea menajeră și modernizarea drumurilor comunale. 
 
1.3.5 Suportul topografic al P.U.G. 
 

-Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, Fotogrametrie, 
Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere executată în 1974 şi imprimare în 
1978, precum şi aerofotografiere executată în 1981 şi imprimare în 1984. 

a) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016. 
b) Hărţi silvice. 
c) Măsurători T.P.S.  şi G.P.S. executate în anul 2017.Actualizarea şi corectarea 

detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor 
G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. 
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. elaborate. 
Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu echidistanţa de 
10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de pe planurile 
topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. Actualizarea şi corectarea 
detaliilor planimetrice vectorizate pe baza ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor 
G.P.S. în teren. Procesarea datelor în formă finală în ArcGIS. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1 Evoluţia - Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial-
administrative care face obiectul P.U.G. 

 
Bicazul devine oraş raional în anul 1960. Decretul 299/27 din august 1960 

consemnează faptul că prin apariţia lacului Izvorul Muntelui produce schimbări geografice 
şi se procedează la redistribuirea teritorială (reaşezarea comunelor). Comuna Bicaz trece 
în categoria oraşelor subordonate raionului Piatra Neamţ, cu satele Capşa, Ciungi, Dodeni, 
Mărceni, Izvorul Muntelui. Dintre acestea cele mai multe vor deveni cartiere ale oraşului. 

În prezent orașul Bicaz are în componența sa următoarele localități: Bicaz, Dodeni, 
Capşa, Izvorul Muntelui, Izvorul Alb, Secu, Potoci. 
 

2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea localităților şi a teritoriului locuit 

 
Prima atestare documentară a Bicazului datează din 23 august 1611, ca sat de pe 

moşia mănăstirii Bisericani (hrisov de la Constantin Movilă Voievod). 
Localitatea are mult timp statut de localitate de frontieră cu principatul Transilvaniei 

şi după 1699 cu Imperiul Habsburgic Austriac. 
Istoria mai consemnează denumirile Fundul Bicazului și Gura Bicazului, ca părţi 

ale aşezării. În 1850 apare moşia Bicaz pe care este înfiinţat un post de poliţie în 1855 şi 
apoi un târg. 

În 1867 comuna Bicaz este consemnată din nou localitate de frontieră, cu punct de 
vamă la Chișirig. 

În 1884 se constituie un domeniu regal de 13000 ha cu sediul în Bicaz. 
La Bicaz s–a stabilit sediul Administraţiei Domeniului, fapt care a impus începerea 

lucrărilor de amenajare şi construire a unor obiective de primă importanţă, pentru buna 
desfăşurare a activităţilor care aveau să urmeze: palatul regal, teatrul sătesc, farmacie, 
baie populară, brutărie, moară, darac, un dinam de 110 v şi 25 Kw acţionat de apă, care 
asigura alimentarea cu energie electrică a zonei centrale, primăria comunei, cancelaria, 
biroul telegrafo - poştal, locuinţe pentru personalul din administraţie. Astfel, populaţia 
începe să-şi construiască locuinţe mari, arătoase, în locul celor joase, cu fereste mici, 
schimbând în acest fel aspectul de până atunci al localităţii. 

După cum este precizat în Monografia Domeniului Bicaz din 1906, deși nu prea 
bogate în populație, satele erau totuși numeroase și destul de apropiate unele de altele. 
Bicazul constituia reședința administrațiunii Domeniului și a celorlalte servicii de 
administrație publică. Urmau în ordinea însemnătății lor, următoarele sate: Cârnu, Ciungi, 
Capșa, Tașca, Secu, Hămzoaia, Izvorul Muntelui, Dodeni și Ticoșul. 

În domeniul industrial se remarcau creșterea vitelor și industria casnică a 
țesăturilor de lână. Suprafața terenurilor agricole era de 1146,80 ha din care 872,30 ha 
pășune, 265,70 ha fânețe naturale, 3 ha fânețe artificiale, 1 ha cu plantații de pomi roditori 
și 4,80 ha pentru grădini. Rezultă de aici aportul slab al culturilor pur – agricole, principalele 
ocupații ale locuitorilor fiind creșterea vitelor și exploatarea pădurilor. Din totalul suprafeței 
Domeniului de 13185,72 ha, 11600 ha erau ocupate de păduri. Din punct de vedere al 
gestiunii domeniului silvic Domeniul Bicaz era împărțit în două ocoale silvice: Ocolul Silvic 
Bicaz cu o suprafață de 7570,82 ha și Ocolul Silvic Tașca cu o suprafață de 5614,90. 

Pe domeniul Bicaz se aflau trei școli mixte rurale, în satul Bicaz, Cârnu și satul 
Tașca. De asemenea școala de meserii a fost înființată la Bicaz de Ministerul Instrucțiunii 
publice în anul 1901. Fiecare școală dispunea de o bibliotecă.  
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Domeniul Bicaz dispunea și de o bancă – Banca Populară Ion Kalinderu. 
Aceasta număra 151 de mebri și avea un capital depus de 8500 lei. 
În 1927 se înfiinţează plasa Piatra de care aparţinea comuna Bicaz. 
Urbanizarea localităţii şi dezvoltarea sa industrială se încadrează în ansamblul 

procesului de dezvoltare a văii Bistriţei, Bicazul fiind ales ca centru pentru lucrările 
hidroenergetice de mare amploare efectuate pe cursul mediu al râului Bistriţa, începând cu 
anul 1951. 
 

Mărturii arheologice 
 

Au fost efectuate săpături arheologice de mare anvergură cu ocazia excavaţiilor 
legate de construirea barajului de la Bicaz. Ca rezultat s-a construit secţia arheologie a 
Muzeului orăşenesc. Cu această ocazie s-au găsit dovezi că aceste locuri au fost locuite 
încă din paleolitic. 
 

2.2 Elemente ale cadrului natural 
2.2.1 Consideraţii generale 
 

Condiţiile naturale ale zonei au favorizat dezvoltarea unei aşezări umane care a 
evoluat, istoria Bicazului întinzându-se pe o perioadă apreciabilă de timp. 

Oraşul este situat în partea de vest a judeţului Neamţ, în zona montană, la 
confluenţa râului Bicaz cu râul Bistriţa. 

Coordonatele geografice sunt date de paralela de 46o55’ latitudine nordică şi 
meridianul de 26o27’ longitudine estică. 

Limite geografice: 
-la N: comuna Hangu; 
-la S: comuna Tarcău; 
-la V: comuna Taşca; 
-la E: comunele Pângăraţi şi Tarcău. 

Poziţia geografică a oraşului Bicaz favorizează relațiile cu celelalte zone ale țării 
prin prezența a două drumuri naționale: 

-DN 15 Bicaz – Bacău; 
-DN 12C Gheorgheni – Bicaz. 

Se poate spune că localitatea reprezintă un nod rutier intens circulat care face 
legătura între Moldova şi Transilvania. 

Distanţe faţă de localităţi semnificative: 
-Piatra Neamţ (26 km), 
-Vatra Dornei (131 km), 
-Topliţa (112 km) 
-Gheorgheni (54 km). 

 
2.2.2 Geologie şi Relief 
2.2.2.1 Geologie 
 

’’Zona studiată se află în cadrul flişului carpatic, zonă dezvoltată puternic la est de 
riftul Tethysian. Zona flişului carpatic este legată şi de evoluţia unui alt rift, numit riftul 
dacidelor externe şi de acumularea unor sedimente la est de acest rift, acumulare realizată 
pe un fundament de tip carpatic şi platformic. 
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Flişul carpatic are dezvoltarea cea mai amplă în Carpaţii Orientali şi este foarte 
redusă în Carpaţii Meridionali, unde este reprezentat de pânza de Severin. În Carpaţii 
Orientali, flişul s-a dezvoltat la est de zona cristalino-mezozoică, din nordul ţării până în 
valea Dâmboviţei. 

Sedimentarea a început să se manifeste din Tithonic şi a funcţionat până în 
Miocenul inferior, fiind o sedimentare activă, desfăşurată în cadrul unei subsidenţe şi 
materializată prin depuneri detritice, care cuprind faciesul de fliş (gresii, argile, 
conglomerate). În acelaşi timp au avut loc şi acumulări de depozite de altă natură, 
reprezentate prin formaţiuni calcaroase şi silicioase, însă, cu totul subordonat. 

A existat o perioadă în care zona flişului carpatic a fost împărţit în flişul intern, 
situat în partea de vest, constituit din depozite cretacice, şi zona flişului extern, situată în 
est, constituită din depozite paleogene. 

Din punct de vedere structural, flişul carpatic prezintă un ansamblu de pânze 
suprapuse, şariate unele peste altele, de la vest la est. Acest ansamblu este şariat peste 
Mollasa pericarpatică şi marginea Forelandului.’’ 

În cadrul flişului carpatic s-au separat mai multe unităţi cu caracter de pânză; unele 
au extindere în tot lungul Carpaţilor Orientali, altele doar extindere regională. De la vest la 
est, s-au separat: 

- pânza de Ceahlău; 
- pânza de Vârghiş; 
- pânza de Baraolt; 
- pânza de Teleajen; 
- pânza de Audia; 
- pânza de Tarcău; 
- pânza de Vrancea. 

Vârsta formaţiunilor geologice, prezente aici, este cuprinsă între cretacic şi 
oligocen inferior. 

Dintre acestea, cel mai bine reprezentat este oligocenul inferior, prin fliş grezos – 
şistos (facies de Fusaru); către nord est întâlnim flișul șistos – grezos. Urmează 
formaţiunile de vârstă neocomian - cenomanian, ale Pânzei de Audia, situate în partea 
central – vestică a unității teritorial administrative reprezentate prin fliş şistos negru (seria 
șisturilor negre), argile roșii și verzi, tufite, fliș șistos – grezos cu gresii masive (gresia de 
Cotumba), fliș calcaros – șistos (strate de Straja). 

În extremitatea vestică întâlnim formațiuni aparținând Masivului Ceahlău 
reprezentate prin fliș grezos – șistos (strate de Bistra), dar și conglomerate și fliș grezos. 

În lungul văii Bistrița se găsesc formaţiuni pleistocene şi chiar holocene, 
reprezentate prin depozite aluvionare şi loessoide. 
 
2.2.2.2. Relief 
 

Localitatea Bicaz este înconjurată de munţi împăduriţi: 
- muntele Sima (NV) 1147m 
- munţii Tarcău (S), vârful Bâtca Stegea 1316 m 
- munţii Stânişoarei (NE), vârful Cosmiţa 1015 m 

Perimetrul oraşului cuprinde o bună parte din masivul Ceahlău în partea vestică: 
Toaca (parţial partea estică, 1904 m), Ocolaşul mare (parţial partea estică, 1907 m), Clăile 
lui Miron, Bâtca Cerebuc (1156 m), stânca Dochiei (1185m), Obcina Horstei (1062 m), 
Poiana Maicilor (1328 m), Curmătura Văratec (1335 m), Curmătura Lutu Roşu (1020), 
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Piatra cu apă, Poliţa cu crini, Poiana Stănilelor, Chica Baicului, Jgheabul cu hotar. Acestea 
sunt incluse în Parcul Naţional Muntele Ceahlău. 

Altitudinea medie a localităţii este de 550 m. 
Un rol hotărâtor în geneza formelor de relief spectaculoase din zona Bicazului îl au 

alcătuirea petrografică şi structura geologică a zonei. Dominante sunt calcarele albe din 
perioada jurasică, rezistente la forţa mecanică, dar dizolvabile cu uşurinţă în ape 
suprasaturate în bioxid de carbon. 
 
2.2.2.2.2 Procese geomorfologice actuale care contribuie la modelarea versanţilor 
 

În vecinătatea imediată a lacului Izvorul Muntelui se realizează un raport de 
influență reciprocă a dinamicii reliefului din aria inundată și versantul rămas în afara lacului. 
Pentru versanți, lacul reprezintă un element de mare discontinuitate dinamică. Acest 
aspect, corelat cu alte influențe directe sau indirecte ale lacului (abraziune, schimbarea 
modului de folosință a terenurilor pe aproape întreaga suprafață a versanților, modificări 
ale regimului hidric al solului ca efect al existenței lacului), a contribuit la instalarea unui 
adevărat sistem de modelare antropic. 

Pe de altă parte, condițiile de relief existente la data apariției lacului și natura 
depozitelor de versant au favorizat anumite direcții de evoluție. Dintre acestea atrag atenția 
în mod deosebit alunecările de teren, care s-au generalizat pe o mare parte a versantului 
stâng al lacului, dar mai ales pe fâșia de pendulare a liniei de țărm. 
 
2.2.4. Resurse naturale 
 
Resurse ale subsolului 

Nu s-au descoperit până în prezent resurse subterane naturale. În zona Lutul roşu 
sunt formaţiuni bogate în limonit. 

Calitatea solului: în mare parte calitatea solului este favorabilă unor culturi agricole, 
întreţinerii păşunilor şi fâneţelor. 
 
Resurse hidrologice 

Lacul de acumulare prezintă posibilităţi de agrement şi piscicultură. De altfel, aici 
se află portul Bicaz şi Staţiunea Salmonicolă Potoci. 
 
Resurse climaterice 

Calitatea aerului de munte şi apropierea de muntele Ceahlău bănuit că este un 
centru energetic cosmic face zona Izvorul Muntelui atractivă pentru „băi de aer”. 
 
Resurse floristice 

Aceste resurse sunt legate în principal de atributele de biodiversitate ale Parcului 
Naţional Ceahlău. Aici se găsesc multe specii ocrotite de lege: floarea de colţ, papucul 
doamnei, sângele voinicului, larice. 
 
Resurse faunistice 

Tot Parcul Naţional Ceahlău găzduieşte specii ocrotite de lege: 30 de specii de 
mamifere, 60 de specii de păsări, 12 specii de reptile şi batracieni, 13 specii din fauna 
piscicolă în apele Bistriţei. Aici trăieşte lostriţa (Hucho hucho). 
 
Resurse peisagistice 
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Există mai multe locuri pe teritoriul oraşului Bicaz de unde pot fi admirate peisaje 
deosebite. Dinspre Potoci se reflectă în apa lacului de acumulare splendoarea masivului 
Ceahlău. Acelaşi munte îşi etalează măreţia de la cabana Izvorul Muntelui. Invers, de la 
cabana Dochia se desfăşoară panorama unor forme de relief de o diversitate 
extraordinară. 

Barajul lacului de acumulare atrage în continuare atenţia privind opera omului în 
domesticirea naturii. Oricare punct de pe malul lacului reprezintă tot atâtea privelişti 
minunate. Aceste elemente de atracţie sunt argumente în promovarea oraşului Bicaz ca 
zonă turistică cu un pitoresc deosebit. 
 
2.2.5 Climatologie 
 

În ansamblul judeţului clima înregistrează trăsăturile climatului temperat continental 
cu particularităţi specifice părţii de est a ţării, cu variaţii mari de temperatură, iarnă - vară, 
cu vânturi predominante din direcţia nord-vest şi vest. 

Iarna se remarcă prin vânturi puternice din direcţia nord-vest. Primăvara se 
caracterizează prin activitatea anticiclonului azoric, concomitent cu slăbirea celui 
continental. Vara aduce extinderea anticiclonului azoric şi cad cele mai mari cantităţi de 
precipitaţii. Toamna, ciclonul azoric se retrage şi este înlocuit cu cel continental, producând 
primele îngheţuri. 

Temperatura medie anuală este de +7oC, cu minima în luna ianuarie, de -8 oC şi 
maxima în luna iulie de +14oC, iar cantitatea medie de precipitaţii anuale este de 800 mm. 
În timpul precipitaţiilor sunt prezente apele de şiroire, atât pe şanţurile laterale, cât şi pe 
terasamentul drumurilor. 

Adâncimea maximă de îngheţ este de 1,10 m de la cota terenului natural. 
Amplasamentul se găseşte într-o regiune cu tip climateric II, în zona climaterică 

rece. 
 
2.2.5.1 Factori care influenţează caracteristicile climatice 
 

Prin volumul său mare, lacul de acumulare Izvorul Muntelui constituie un 
important rezervor de căldură pentru mediul înconjurător, temperatura medie a suprafeței 
acvatice fiind mai mare decât a aerului limitrof, cu excepția lunilor aprilie și mai. 

Influența termică a lacului Izvorul Muntelui este pronunțată la începutul perioadei 
reci, în condițiile conținutului ridicat de căldură și, se resimte lângă baraj, unde valorile 
termice ale suprafeței apei sunt cele mai ridicate. Începutul înghețurilor poate întârzia 
lângă baraj cu o decadă, iar izoliniile frecvenței lor anuale, se pot înălța pe versanții 
limitrofi cu peste 100 m, față de cele de la coada lacului. 

Efectul termic al lacului Izvorul Muntelui-Bicaz este pregnant în zilele senine, 
când temperatura nocturnă a aerului din apropierea suprafeței acvatice este mai ridicată, 
față de uscatul înconjurător, în comparație cu temperatura diurnă. 

Temperatura aerului trece peste pragul de 10oC, în prima decadă a lunii mai, în 
perimetrul lacului de acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz, unde se prelungește anotimpul 
de primăvară în condițiile fazei de înmagazinare a căldurii de către bazinul acvatic. 

Pe suprafața versanților limitrofi lacului de acumulare Izvorul Muntelui, se 
desfășoară o fâșie cu condiții microclimatice favorabile activităților turistice și climaterice, 
extinsă pe verticală de la nivelul lacului, până la altitudinea de circa 650 m. 
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Pe această fâșie temperatura medie a aerului din lunile de iarnă nu coboară sub  
-5oC, înghețurile au frecvența cea mai redusă din întreg perimetrul lacustru, iar anotimpul 
de vară este cald. 

Fâșia situată mai jos, la circa 50 m deasupra lacului, se detașează prin umezeala 
excesivă și depunerile abundente de rouă. 

Vânturile din valea Bistriței se evidențiază prin regimul deosebit de complex și 
original, puternic influențat de condițiile fizico – geografice locale. 

Traseul curenților aerieni prioritari coincide cu orientarea culoarelor morfologice, 
principale și secundare, sau cu înclinarea versanților și, numai pe culmile înalte, izolate, 
cum este vârful Toaca, din Masivul Ceahlău, direcția vânturilor exprimă trăsăturile 
circulației zonale a atmosferei, dominant vestică. 

Nebulozitatea medie anuală din valea Bistriței, de 6-7 zecimi, semnifică tendința 
de predominare a timpului noros. 

Cele mai ridicate valori ale gradului de acoperire a cerului cu nori se observă în 
perioada rece a anului, iar cele mai reduse, la sfârșitul anotimpului de vară și începutul 
anotimpului de toamnă, minima anuală fiind în luna august în interiorul văii montane a 
râului Bistrița. 

La începutul dimineții este expus razelor solare, în primul rând relieful înalt, cu 
expoziție estică, în timp ce văile adânci se găsesc încă, în umbra versanților. 
Consecințele acestui fenomen se răsfrâng asupra dezvoltării proceselor locale de 
circulație a aerului. 

Astfel, încălzirea timpurie prin insolație a puternicului versant estic al Masivului 
Ceahlău antrenează dezvoltarea matinală a curenților aerieni ascendenți, care ulterior, 
atrag în circulație aerul rece și umed acumulat noaptea, în interiorul văilor înconjurătoare. 

Cantitățile medii anuale de precipitații atmosferice din lungul văii inferioare 
montane a râului Bistrița, sunt de 600-500 mm, însă la trecerea în regiunea subcarpatică, 
scad sub 600 m. Regimul anual, caracterizat prin cele mai mari cantități de precipitații 
atmosferice >100 mm, în lunile de vară și cele mai mici <30 m, în lunile din perioada rece 
a anului, se încadrează în “tipul continental”. 

Variația medie anuală a frecvenței zilelor cu diferite cantități de precipitații 
atmosferice este asemănătoare, în general, cu variația totalurilor lunare din valea 
inferioară montană a râului Bistrița, având frecvența maximă, de 14-16 zile, în lunile mai 
și iunie și cea minimă, de 7-8 zile, în luna octobrie. 

În perioada rece a anului, frecvența zilelor cu precipitații atmosferice crește spre 
gura montană a văii râului Bistrița și de aici spre aval, în regiunea subcarpatică și 
extracarpatică, unde zilele cu cer acoperit și nebulozitatea, în ansamblu, sunt mai 
frecvente decât în sectorul din amonte, cu lacuri de acumulare. 

Cele mai multe zile cu precipitații atmosferice se înregistrează în lunile din 
perioada caldă, din interiorul văii montane a râului Bistrița, iar cel mai accentuat contrast 
vertical, în producerea lor, se manifestă în lunile din perioada rece, când există un deficit 
de 6-10 zile față de vârful Toaca. Maxima secundară a frecvenței zilelor cu precipitații 
atmosferice >0,1 mm, din luna noiembrie se schițează la gura montană a văii râului 
Bistrița și este deosebit de evidentă, în regiunea subcarpatică și extracarpatică, datorită 
diminuării progresive a conținutului de umezeală a maselor de aer sudice, predominant 
mediteraneene, simultan cu pătrunderea lor în interiorul văilor din estul Carpaților 
Orientali. Cantitățile maxime de precipitații atmosferice căzute în 24 de ore, din valea 
montană a râului Bistrița, se apropie, ca valoare, de cantitățile medii lunare cele mai 
ridicate. Fenomenele atmosferice specifice perioadei reci a anului sunt mult mai 
dezvoltate în perimetrul lacului de acumulare Izvorul Muntelui. 
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2.2.6 Hidrografie 
 

Din punct de vedere hidrografic teritoriul oraşului aparţine bazinului hidrografic al 
râului Bistriţa a cărui curs vechi, în aval de baraj, îl traversează. 

Râul Bistriţa intră în perimetrul oraşului cu Lacul Izvorul Muntelui, 3 km de lac în 
amonte de baraj şi cursul vechi pe o lungime de 7 km în aval de baraj. 

De asemenea, râul Bicaz traversează oraşul pe o lungime de 7 km, din totalul de 
35 km. Punctul de confluenţă cu Bistriţa se află tot pe teritoriul oraşului. 

De pe munţii din jur se varsă în Bistriţa numeroase pâraie: pârâul Izvorul Muntelui 
(11 km) cu afluent pârâul Furcituri, pârâul Izvorul Alb (15 km), pârâul Potoci (9 km), pârâul 
Secu (7 km), pârâul Cojuşna (5 km), pârâul Podiş (1,5 km), pârâul Neagu (1,5 km), pârâul 
Gicovenilor, pârâul Dorului. 

În râul Bicaz se varsă pârâul Başa şi pârâul Apusului. 

Conform Anexei 2 din Legea 107/1996 (legea apelor, modificată şi completată) 
lăţimile zonelor de protecţie în lungul cursurilor de apă vor fi următoarele: 

 

Tabel 1 Zone de protecţie cursuri apă 

Lăţimea cursului de apă sub 10 m 10-50 m peste 51 m 

Lăţimea zonei de 
protecţie 

5 m 15 m 20 m 

Cursuri de apă 
regularizate 

2 m 3 m 5 m 

Cursuri de apă îndiguite Toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m 

 
Tabel 2 cursuri apă din Oraşul Bicaz 

Curs apă Localitate UTR Zona protectie 

Bistriţa Bicaz UTR 1a, 1b, 1c, 1d, 1,e, 3a, 2a, 2b 
zona inundabilă, 15-50m, 

conform planşă 

Bicaz Bicaz UTR 1a, 1e, 1f, 1g, 1i, 1k 
zona inundabilă, 5-15m, 

conform planşă 

1 curs temporar Bicaz UTR 1a 5m 

2 cursuri temporare Bicaz UTR 1b 5m 

1 curs temporar Bicaz UTR 1e 5m 

1 curs temporar Bicaz UTR 1f 5m 

1 curs temporar Bicaz UTR 1g 5m 

2 cursuri temporare Bicaz UTR 1h 5m 

Dorul Capşa UTR 2a, 2b 5m 

1 curs temporar Capşa UTR 2a 5m 

Olteanu Capşa UTR 2a 5m 

1 curs temporar,  
1 curs permanent Dodeni UTR 3a 5m 

Izvorul Muntelui Dodeni UTR 3b 
zona inundabilă, 5-15m, 

conform planşă 

1 curs temporar Dodeni UTR 3b 5m 

2 cursuri temporare Dodeni UTR 3c 5m 

Izvorul Muntelui 
Izvorul 

Muntelui UTR 4a 5m 

15 cursuri temporare 
Izvorul 

Muntelui UTR 4a 5m 

7 cursuri temporare,  Izvorul UTR 4b 5m 
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1 curs permanent Muntelui 

Izvoru Alb Izvoru Alb UTR 5a 5m 

9 cursuri temporare Izvoru Alb UTR 5a 5m 

Potoci Potoci UTR 6a 5m 

7 cursuri temporare,  
1 curs permanent Potoci UTR 6a 5m 

1 curs temporar Potoci UTR 6b 5m 

8 cursuri temporare, 1 
permanent Secu UTR 7a 5m 

Crăşniţa Extravilan - - 

Pivi Extravilan - - 

Piatra Lupului Extravilan - - 

Şipoţelul Sihastru Extravilan - - 

Jgheabul Izvoarelor Extravilan - - 

 
Lacul Izvorul Muntelui 
Lacul de acumulare Izvorul Muntelui, cunoscut și sub numele de Lacul Bicaz, este 

cel mai mare lac artificial (antropic) amenajat pe râurile interioare din România. Situat pe 
cursul superior al râului Bistrița, lacul s-a format ca urmare a construirii barajului 
hidroenergetic cu același nume. Din el se alimentează centrala hidroelectrică Bicaz-
Stejaru, echipată cu șase generatoare. 

Bazinul lacului Izvorul Muntelui - Bicaz este format din următoarele zone majore: 
zona cristalino-mezozoica, zona flișului carpatic și transcarpatic și zona vulcanitelor 
neogen-cuaternare. 

Este cunoscut faptul ca apariția lacurilor artificiale duce la modificarea echilibrului 
creat în regimul apelor subterane. În cazul lacului de acumulare Izvorul Muntelui - Bicaz, 
apele subterane din zona limitrofă sunt de mică importanță. Sunt cantonate în cea mai 
mare parte în depozitele deluviale ale versanților văii cu care vine în contact lacul și se 
caracterizează prin pânze discontinui de ape locale, alimentate în cea mai parte a anului 
din ploi și zăpezi, care în perioada caldă își micșorează considerabil debitul, pentru ca în 
timpul secetelor aportul lor să fie nul. De cele mai multe ori apar în fiecare zi sub forma 
unor mici izvoare sau zone mlăștinoase. 
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Figura 5 Barajul Bicaz 

 
 

2.2.7 Vegetaţia şi fauna 

Flora spontană de pe teritoriul judeţului este foarte variată. În vegetaţia masivului 
Ceahlău se întâlnesc relicte terţiare şi cuaternare, cât şi endemisme carpatice, această 
unitate montană bucurându-se de prezenţa a 33,2% din speciile floristice ale ţării. În 
perimetrul Munţilor Ceahlău au fost identificate 30 de specii de plante endemisme 
carpatice dintre care zece sunt endemisme locale: Hieracium pietoszene (Vulturica de 
stâncă), Cymbella Bistritzae şi altele. În rezervaţiile naturale ale judeţului au fost identificaţi 
peste 3000 taxoni, plante inferioare şi superioare, dintre care peste 60 taxoni endemici. 
Munţii Ceahlău adăpostesc cinci specii dintre florile declarate monumente ale naturii: 
floarea de colţ, papucul doamnei, sângele voinicului, larice. 

Fauna beneficiază de adăpostul pădurilor de foioase şi de conifere, clima şi relieful 
variat asigurând condiții prielnice de trai. În masivul Ceahlău vieţuiesc circa 30 de specii de 
mamifere din cele aproape 100 care trăiesc în România, circa 60 de specii de păsări din 
cele aproximativ 350 şi circa 12 specii de reptile şi batracieni din cele 40 de specii 
cunoscute în ţară. 

Munţii Ceahlău adăpostesc două specii de mamifere din cele 32 de specii ocrotite 
prin lege pe teritoriul României şi câteva din cele 26 de specii de păsări ocrotite.  

În lacul de acumulare Izvorul Muntelui au fost inventariate 13 specii din fauna 
piscicolă a ţării. În apele râului Bistriţa trăieşte lostriţa (Hucho hucho), una din cele două 
specii ocrotite. Apele mai sunt populate cu păstrăv indigen, scobar, mreană, clean şi 
boiştean. 
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Vegetaţia se împarte în trei etaje: 
- etajul alpin este prezent în zonele înalte ale Ceahlăului; se remarcă printr-o 

vegetaţie specifică de arbuşti, merişori şi afini, floare de colţ şi numeroase specii de 
graminee. 

- etajul molidului are o extindere mare în masivul Ceahlău, precum şi în munţii 
Tarcău. În afară de molid apar frecvent paltinul de munte, mesteacănul, bradul, zada - 
singurul conifer cu frunza căzătoare din ţară. Aici fauna este formată din mamifere mari: 
ursul, cerbul, porcul mistreţ, jderul, râsul la care se adaugă o bogată acvifaună: cocoşul de 
munte, negroaica, ciocănitoarea de munte, acvila de munte. 

- etajul pădurilor amestecate ocupă cea mai mare suprafaţă a zonei forestiere, 
limita superioară ajungând până la 1500. Aici se întâlnesc frecvent specii de arbori cum ar 
fi: ulmul de munte, paltinul, frasinul, plopul, alunul şi călinul, precum şi unele specii 
ierboase printre care predomină grupările de graminee. Fauna este reprezentată de unele 
mamifere cum ar fi: vulpea, veveriţa, pârşul de alun şi de ghindă, căprioara, precum şi 
unele păsări ca de exemplu privighetoarea şi şoimul. 
 
2.2.8 Pedologie 
 

Învelişul de soluri reflectă cu fidelitate condiţionarea şi intercondiţionarea factorilor 
pedogenetici, printre care se remarcă relieful, litologia, clima şi pânza freatică. 

În proporție de peste 50% solurile din Valea Bicazului aparțin de provincia 
montană, provincia carpato-moldavă care se extinde în zona deluroasă și de podiș din 
centru și est. 

În provincia montană cea mai mare extindere o are seria solurilor brune și brune 
acide la care se asociază solurile brune podzolice, solurile brune podzolice feriluviale și 
solurile podzolice humico-feriluviale. 

Seria solurilor de pajiști alpine ocupă suprafețe mai restrânse în Masivul Ceahlău 
și bazinele superioare ale râurilor Borca, Dămuc și Bicaz; uneori se întâlnesc și ca soluri 
litomorfe și rendzine. 

În spaţiul Rezervației Naturale Secu se întâlneşte una din principalele clase de 
soluri, numite cambisolurile. 

Din clasa cambisolurilor menţionăm tipurile sol brun eu-mezobazic şi solul brun 
acid, având o largă dezvoltare. 

Aceste soluri au un pH moderat acid spre puternic acid si au un drenaj bun. 
 
 
2.2.9 Riscuri naturale 
 

În zona de munte, abundenţa precipitaţiilor creează fluctuaţii mari de debite cu 
efecte de eroziune importante. Se semnalează în special pâraiele Izvorul Alb, Secu, 
Potoci, Izvorul Muntelui. Au fost regularizate în 1962 şi de atunci nu s-au mai derulat 
acţiuni de decolmatare, ceea ce a determinat alunecări şi surpări. 

Pâraiele Podiş, Neagu şi Dorului creează probleme legate de viituri la precipitaţii 
abundente. În albia lor de pericol s-au construit case, expuse la grad ridicat de risc. 

Riscul alunecărilor de teren este favorizat în anumite zone de alcătuirea 
petrografică, factorul climatic, condițiile morfologice și de lipsa unui drenaj natural sau a 
unor lucrări de drenaj. 

Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în 
aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau 
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indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se limiteze 
densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot ocupa pe perioade 
lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de 
regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care poate avea şi efecte economice 
favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de comunicare pentru 
eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor cutremure 
puternice. 

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte 
grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire 
sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura 
geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei 
seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare. 

 
Riscul geotehnic 

 
Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte 

terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele de 
acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor. 

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice 
inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi 
neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea 
terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare seismică a 
construcţiilor. 

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate 
deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor tehnologice, 
criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente. 

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se 
ridice pe teritoriul orașului Bicaz se va emite doar în urma efectuării, de către o firmă 
autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 1991, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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Figura 6 Harta distribuţiei coefiecientului de risc la alunecări de teren Judeţul Neamţ – 

Orașul Bicaz 
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2.3 Relaţii în teritoriu 
 

Oraşul Bicaz este localitate de tranzit pentru curse lungi spre Braşov, Gheorgheni, 
Vatra Dornei, Topliţa, Cluj, Târgu Neamţ şi staţie de capăt pentru destinaţiile Piatra Neamţ 
şi Iaşi. 

Orașul Bicaz se află la o distanță de 26 de km față de municipiul Piatra Neamț, 131 
km de Vatra Dornei și la 112 km de Toplița. 

Sunt prezentate în următorul tabel drumurile ce tranzitează oraşul Bicaz, pe 
categorii şi lungimi: 

 
Tabel 3 Lungimea drumurilor pe categorii 

Categorii drumuri Lungime(km) 

DN 24,8 

DJ 15,7 

Străzi principale 19,5 

Străzi secundare 21,5 

Drumuri de exploatare 50,3 
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Transportul în comun între Bicaz și localitățile din județ se efectuează pe 13 

trasee. Acesta este efectutat de 3 firme de transport: CONPASTRU S.R.L., EDY TRANS 
S.R.L. și MEGATRAVEL S.R.L. 

Listă trasee – cu stațiile din orașul Bicaz: 

1. Piatra Neamț – Bicaz – Bicaz – Chei (două stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru); 
2. Piatra Neamț – Vaduri – Bicaz (5 stații – Bicaz Capșa, Bicaz Gară, Bicaz 

Centru, Bicaz Spital, Dodeni); 
3. Bicaz – Bicazu Ardelean – Toșorog (3 stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru, Bicaz 

C.L.A.); 
4. Piatra Neamț – Bicaz – Șugău (două stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru); 
5. Bicaz – Huisurez – Șugău (două stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru); 
6. Piatra Neamț – Bicaz – Toșorog (două stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru); 
7. Piatra Neamț – Bicaz – Petru Vodă (3 stații – Bicaz Gară, Dodeni, Bicaz Baraj); 
8. Piatra Neamț – Hangu – Poiana Teiului – Borca (3 stații – Bicaz Gară, Bicaz 

Centru, Dodeni); 
9. Piatra Neamț – Bicaz – Durău (3 stații – Bicaz Gară, Dodeni, Bicaz Baraj); 

10. Bicaz – Tașca (7 stații – Bicaz Gară, Centru, Spital, Dodeni, Spital, Centru, 
C.L.A. Bicaz); 

11. Bicaz – Tașca – Bicaz-Chei (3 stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru, C.L.A. Bicaz); 
12. Bicaz – Tașca – Huisurez (3 stații – Bicaz Gară, Bicaz Centru, C.L.A. Bicaz); 
13. Piatra Neamț – Lunca (Borca) . 

 

 

Figura 7 Stație autobuz Bicaz Centru 
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Transportul se efectuează pe două drumuri naționale și anume: 

- DN15    – spre Piatra Neamț și Poiana Largului; 

- DN12C – spre Bicaz Chei. 

În interiorul orașului s-a dezvoltat şi un serviciu de taximetrie autorizat periodic de 
Primărie. 

 

Căi ferate 

Staţia Bicaz este capătul liniei 509 de la Bacău. De aici pleacă trenurile de 
călători spre Bacău, Iaşi, Bucureşti şi trenuri de marfă, în special ciment, spre toate 
punctele din ţară şi Europa şi, mai ales, spre portul Constanţa. 

De aici pleacă o linie industrială care face legătura cu fabrica de ciment Taşca şi 
până la exploatarea din apropierea Cheilor Bicazului. 

 
                             Tabel 4 Traseu cale ferată Oraș Bicaz 

Căi de comunicație  
UAT Oraș Bicaz 

Lungime(km) 

Cale ferată 7,4 
 

Cale ferată  
transport călători 

1,4 

Cale ferată  
industrială 

6 

 

 

Figura 8 Gara Bicaz 
 

Calea ferată industrială intersecteză drumul național DN 12C în intravilan Oraș 
Bicaz UTR 1f, și Strada Apusului în intravilan Oraș Bicaz UTR 1k. 
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2.4 Activităţi economice 
 

Activitatea economică a oraşului Bicaz este preponderent industrială, sectorul cel 
mai important fiind cel al producţiei de energie electrică, datorat centralei hidroelectrice 
Stejaru. La acesta se adaugă producţia de ciment alături de industria de prelucrare a 
lemnului, industria alimentară şi aria de servicii turistice. 

Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului se datorează reliefului format în 
principal din munţi acoperiţi cu păduri care oferă materia primă necesară. 

Comerţul şi serviciile sunt prezente datorită faptului că Bicazul este un oraş cu un 
potenţial turistic ridicat. Comerţul este ramura în care mecanismele economiei de piaţă au 
pătruns cel mai repede şi în proporţia cea mai mare. Ponderile cele mai mari în totalul 
serviciilor comerciale prestate populaţiei sunt reprezentate de următoarele categorii de 
servicii: alimentaţie publică şi restaurante, cafenele, baruri, servicii financiare. 

 
Pe sectoare de activitate situaţia se prezintă astfel: 
 
Sectorul Industrie 
 
Există o importantă activitate industrială în localitate. În afara sectorului de 

producție a energiei electrice sunt reprezentate ramurile: lactate şi brânzeturi, panificaţie şi 
patiserie, textilă, prelucrarea lemnului, cosmetică, materiale de construcţii (ciment, 
azbociment, cărămizi), prelucrări metalice. Foarte bine reprezentat este sectorul de 
industrie uşoară (prelucrarea firelor sintetice). Activităţile sunt dinamice, profitabile.  

Oraşul Bicaz îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea sectorului economic 
local care determină ca judeţul Neamţ să se situeze pe locul 2, după Bacău în cadrul 
regiunii Nord Est (înaintea Iaşului şi Sucevei). 

Totuşi, mai există importante oportunităţi de valorificat industrial în zonă. 
Fabrica de ciment Tașca a fost modernizată și extinsă în anul 2009, capacitatea de 

producție autorizată fiind de trei milioane tone de ciment pe an. 
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Figura 9 Fabrica de ciment Tașca – Carpatcement 

 

 
 Figura 10 S.C. Moldobloc S.R.L. Bicaz 
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Figura 11 Tâmplaria Holz Meister Bicaz 

 

 
 Figura 12  S.C. Ivis Impex S.R.L. – bricheți de rumeguș 
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Sectorul Agricultură 
 
Oraşul dispune de o suprafaţă agricolă de 2372 ha din care: 24 ha teren arabil, 

2334 ha păşuni şi fâneţe şi 14 ha livezi. Principalele culturi abordate sunt porumb, cartofi, 
legume. 

În ceea ce priveşte culturile de câmp se constată că terenul nu este corespunzător 
nici ca fertilitate, nici ca tehnologii posibil de aplicat. Mecanizarea se face cu timiditate şi 
numai unde se impune, din cauza costurilor ridicate în raport şi nivelul veniturilor 
înregistrate prin valorificarea recoltelor. Deşi o bună parte a populaţiei îşi câştigă existenţa 
de pe urma agriculturii nivelul de trai este coborât. De aceea o parte importantă din 
populaţia activă a plecat la lucru în străinătate, în special în Italia şi Spania. 

Activităţile de prelucrare primară a produselor agricole (mori pentru cereale şi 
nutreţuri combinate) sunt slab reprezentate. Nu există iniţiative de construire a unor afaceri 
bazate pe prelucrarea unor cantităţi mari de recolte pentru un comerţ masiv sau pentru o 
combinare adecvată cu creşterea animalelor în regim intensiv, deşi în localitate există o 
experienţă importantă în domeniu. 

În gospodăriile populaţiei există importante activităţi de creştere a animalelor 
pentru satisfacerea nevoilor alimentare proprii fiecărei gospodării. Dimensiunea acestei 
activităţi rezultă din următoarea situaţie la începutul anului 2006: 

 
Tabel 5 Număr de animale înregistrat la începutul anului 2006 

Animale cai bovine ovine porcine caprine păsări 
stupi 

albine 

Număr 91 655 1806 572 68 9020 65 

Pe lacul de acumulare, la Potoci se experimentează un sistem special de culturi 
piscicole intensive în special pe bază de păstrăv. 

Staţiunea Biologică Potoci îşi are originea la Staţiunea de cercetări Geografice, 
Geologice şi Biologice „Stejaru” înfiinţată în 1957 odată cu sistemul hidroenergetic pentru 
studiul impactului ecologic a lacului de acumulare precum şi pentru aclimatizarea unor 
specii floristice şi faunistice. Aici s-a dezvoltat un sistem original de cultură a păstrăvului în 
regim intensiv. S-a înfiinţat o platformă de viviere, 200 de bazine dispuse radial. Alături mai 
este o crescătorie de tip bloc. Acestea funcţionează în prezent în regim de producţie (firma 
Romavet). O a treia platformă plutitoare de tip bloc este situată la priza de apă (pentru 
hidrocentrală), cu 60 viviere, ce aparţine unui întreprinzător. În ea creşte păstrăv curcubeu 
danez şi australian. 

În oraş funcţionează un birou al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură care deserveşte zona montană limitrofă pe valea Bistriţei şi Valea Bicazului. 
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Figura 13 Păstrăvăria Potoci 

 

 
Figura 14 Păstrăvăria Podiceni 
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Sectorul Silvicultură 
 
În perimetrul oraşului există 9663 ha pădure, din care 2678 ha proprietate privată. 

Administrarea este realizată de Ocolul silvic Bicaz. Este necesară abordarea cu atenţie a 
acestui sector deoarece pădurea contribuie în mod esenţial la menţinerea aerului ionizat 
favorabil sănătăţii umane. 

Exploatarea forestieră se face în mod controlat pe baza parcelării şi licitării de 
către Ocolul silvic a ariilor planificate. 

Parcul Naţional Ceahlău s-a înfiinţat prin lege în 2003 ca arie protejată pentru 
menţinerea echilibrului ecologic şi a biodiversităţii. Sediul administrativ al acestuia se află 
în comuna Ceahlău, iar la Izvorul Muntelui se află un Punct Control, Documentare şi 
Informare care are ca scop supravegherea zonei turistice. 

 
Figura 15 Punct de informare, îndrumare, taxare – Parc Național Ceahlău 

 
 
Sectorul Comerţ 
 
Se pot evidenţia importante activități în acest domeniu: 
Comerţul cu ridicata se realizează cu produse agricole (cereale, făină, nutreţuri 

combinate, seminţe) în special prin târgul local. De asemenea, se comercializează produse 
alimentare, material lemnos, bunuri de consum nealimentare. 

Comerţul cu amănuntul satisface nevoile locale de produse industriale, produse 
alimentare, alimentaţie publică. Spaţiile comerciale sunt plasate de regulă în locuinţe sau 
în spaţii închiriate. 

Alimentaţia publică este bine reprezentată atât pentru nevoile locale dar şi pentru 
susţinerea turismului de tranzit. 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Orașul Bicaz, Judeţul Neamţ  

31 

Cifra de afaceri realizată de firmele în domeniu a înregistrat o evoluţie ascendentă 
de la un an la altul. 

Structura sortimentală a produselor comercializate pe plan local este următoarea: 
produse alimentare de bază, băuturi alcoolice şi nealcoolice, confecţii, bunuri de uz casnic, 
materiale de construcţii etc. 

Oraşul dispune de o piaţă agro-alimentară. 
 

 
Figura 16 Complex comercial Teodan 
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Figura 17 Silky Market 

 

 
Figura 18 Patiserie S.C. Bicazul S.R.L. 
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Figura 19 Restaurant Pizzerie La Coca 

 

 
Figura 20 Terasa Bibanu´ 
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Figura 21 Piața Agroalimentară Bicaz 

 

 
 Figura 22 Magazin industrial Alcaliv 
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Sectorul Servicii 

 
Şi acest sector are o bună reprezentativitate. Funcţionează activităţi de reparaţii 

auto, transport călători (taxi şi în comun) şi de mărfuri, telecomunicaţii, întreţinere IT, 
servicii contabile, consultanţă, proiectare în construcţii, şcoli de şoferi, curăţenie, etc. 

De asemenea, funcţionează un dispensar veterinar cu farmacie veterinară pentru 
servicii de sănătate a animalelor din gospodăriile cetăţenilor. Sectorul înregistrează cifră de 
afaceri şi profit în creştere de la an la an. 

 

 
Figura 23 Tâmplărie PVC Izotec 
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Figura 24 Service auto I.A.T.S.A. Bicaz 

 

Tabel 6 Numărul şi structura agenţilor economici din oraşul Bicaz 

Sectorul economic (secţiuni din codul CAEN) Total PF SNC Coop  AF SRL SA 

Agricultură - secţ. A, C  2 1 0 0 0 1 0 

Silvicultură - secţ. B 1 0 0 0 0 1 0 

Industrie - secţ. D, E, F  33 6 2 0 1 23 1 

Construcţii - secţ. G  24 1 1 0 2 19 1 

Comerţ - secţ. H (parţial), N 150 44 15 0 34 57 0 

Servicii - secţ. J, K, L, M, O, P, R, S, T fără grupa 
633  56 

21 2 0 2 
31 

0 

Total  266 73 20 0 39 132 2 

 
Legendă: 
 
A - Agricultură  
B - Silvicultura, exploatarea forestieră şi 
economia vânatului  
C - Pescuitul şi piscicultura 
D - Industria extractivă 
E - Industria prelucrătoare  
F - Energie electrică şi termică, gaze şi apă 
G - Construcţii 
H - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea şi întreţinerea autovehiculelor, 
motocicletelor şi a bunurilor personale şi 
casnice  

L - Activităţi financiare, bancare şi de asigurări 
M - Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 
N - Administraţie publică 
O - Învăţământ 
P - Sănătate şi asistenţă socială 
R - Alte activităţi de servicii colective, sociale şi 
personale 
S - Activităţi ale personalului angajat în 
gospodării personale 
T - Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor 
extra-teritoriale 
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I - Hoteluri şi restaurante 
J - Transport şi depozitare  
K - Poştă şi telecomunicaţii 

Grupa 633 - Activităţi ale agenţiilor de turism 

 
Tabel 7 Distribuția întreprinderilor din Bicaz pe sectoare de activitate, în anul 2009 

Sectoare de activitate Distribuția 
întreprinderilor 

(pondere %) 

Agricultură 2,2 

Industria prelucrătoare 11,3 

Construcții 9,7 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

42,5 

Transport și depozitare 15,1 

Hoteluri și restaurante 6,5 

Informații și comunicații 1,1 

Întrepirnderi financiare și asigurări 0,5 

Tranzacții imobiliare 0,5 

Activități profesionale, șiințifice și tehnice 6,5 

Activități de servicii administrative și servicii suport 1,1 

Învățământ 0,5 

Sănătate și asistență socială 0,5 

Activități de spectacole culturale și recreative 1,1 

Alte activități de servicii 1,1 

TOTAL 100,0 

 
Din totalul operatorilor de piaţă, ponderea cea mai mare o deţine sectorul 

comercial (comerţ cu amănuntul mărfuri alimentare şi nealimentare, alimentaţie publică). 
Se constată fluctuaţii neimportante ale indicatorilor economici. Sectorul Comerţ şi 

sectorul Industrie sunt foarte dinamice şi profitabile. 

 

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

Orașul Bicaz are o populație de 8175 locuitori. 

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în schimbarea 
peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar al geografiei ca 
ştiinţă. 

Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al orașului Bicaz, prezenţa 
omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri străvechi, mărturie a activităţii sale fiind 
urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a impus puternic ca factor modelator al peisajului 
local datorită activităţii sale sociale impuse de asigurarea existenţei. 

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene specifice, 
mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp. 

Principala îndeletnicire a populaţiei din zona urbană constă în activităţile industriale 
şi servicii iar în zona rurală agricultura (creşterea animalelor). 
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 Tabel 8 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 iulie 2013 

Localitatea Populaţia 
stabilă 

Populaţia 
stabilă M/F 

Sex Din care, pe grupe de vârstă 

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 

Orașul Bicaz 8108 3977 M 162 203 204 218 260 351 302 

4131 F 142 185 203 183 266 298 307 

continuare 

35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 şi peste 

334 350 288 259 282 227 129 156 115 97 40 

282 367 328 301 320 257 180 190 170 90 62 
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Tabel 9 Componentele evoluţiei numărului populaţiei 
 

 

Oraşul  

Bicaz 

Numărul 
populaţiei cu 
domiciliul în 
localitate la 
începutul 

anului 

Născuţi-vii Morţi Spor natural Stabiliri de 
domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 
domiciliu din 

localitate 

Soldul 
schimbărilor de 

domiciliu 

Anul 2008 8650 70 92 -22 121 190 -69 

Anul 2009 8731 82 95 -13 98 146 -48 

Anul 2010 8640 68 97 -29 - - - 

Anul 2011 8579 37 79 -42 - - - 

Anul 2012 8494 58 93 -35 - - - 

Anul 2013 8379 - - - - - - 

 continuare 

Imigrări Emigrări Soldul 
mişcării 
externe 

Numărul populaţiei 
cu domiciliul în 

localitate la 
sfârşitul anului 

Persoane cu 
reşedinţa în 
localitate şi 

domiciliul în altă 
localitate 

Persoane cu 
domiciliul în 
localitate şi 

reşedinţa în altă 
localitate 

Soldul 
schimbărilor 
de reşedinţă 

Numărul populaţiei 
la sfârşitul anului 

5 6 -1 8731 52 133 -81 8650 

7 9 -2 8640 71 140 -69 8571 

- - -  8579 49 111 -62 8517 

- -  8494 31 102 -71 8423 

- - - 8379 40 111 -71 8308 

- - - 8263 52 140 -88 8175 
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Tabel 10 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2007-2013 

Localitatea 1 iulie 2007 1 iulie 2008 1 iulie 2009 1 iulie 2010 1 iulie 2011 1 iulie 2012 1 iulie 2013 

Orașul Bicaz 8638 8556 8471 8474 8386 8260 8108 

 

Tabel 11 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2012 

Localitatea Număr total locuinţe  Suprafaţa locuibilă -mp- 

Orașul Bicaz 3488  134507 

 

Tabel 12 Echipare edilitară în anul 2015 

Localitatea Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile  

- km - 

Lungimea totală simplă a conductelor de 
canalizare  

- km-  

Orașul Bicaz 31,2 27,9 

 

 

Tabel 13 Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15 - 64 ani) 

Orașul Bicaz 2013 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie 

Pondere şomeri în populaţia stabilă 4,58 3,80 3,60 3,20 2,36 2,43 2,88 3,41 3,73 

Număr şomeri înregistraţi 266 221 209 186 137 141 167 198 217 

continuare 

2013 

octombrie noiembrie decembrie 

3,67 3,77 3,86 

213 219 224 
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2.6 Circulaţia 

Oraşul este străbătut de următoarele căi rutiere: 
- DN15 Bicaz - Bacău 
- DN12C Gheorgheni - Bicaz 
- DJ155F Bicaz - Bistricioara (prin Durău) 
Drumul național DN 15 prezintă o mare importanță la nivelul orașului Bicaz, făcând 

legătura cu principalele orașe din județ. 
Traseul DN15 în zonă este un traseu tipic de versant, cu foarte multe curbe, 

impuse de configuraţia terenului, fapt ce se resimte în lungimea acestuia. Din această 
cauză, în profil longitudinal, pe distanţe mari, valoarea medie a declivităţilor este de cca. 
4%, iar valorile maxime, între 6-7%. 

Se poate spune că localitatea este plasată pe un nod rutier intens circulat care 
face legătura între Moldova şi Transilvania. 

Legătura cu satele Izvorul Alb și Secu se face pe un drum forestier greu practicabil. 
Din punct de vedere al transportului feroviar, stația Bicaz reprezintă capătul liniei 

509 de la Bacău. 
 

 
Figura 25 DN15 – zona centrală Bicaz 
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2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

Intravilanul existent este materializat în P.U.G. prin corelarea limitelor și suprafețelor 
aflate în evidența Oficiului Județean de organizare a teritoriului agricol cu cele aflate în 
evidența Consiliului Local. 

Conform studiilor de fundamentare efectuate se constată neconcordanţe în datele 
introduse în bilanţul teritorial (zonificări, suprafeţe intravilan, categorii de folosinţă), toate 
aceste neconcordanţe având la bază modul de determinare al acestora la data realizării 
P.U.G. existent. 

Acestea au fost modificate, pe aceeasi structură prezentată în lucrare, obţinând date 
comparative de actualitate prin utilizarea hărţilor digitale create în acest sens, bazate pe 
date preluate din teren. 

În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale: 

 - localitatea de reşedinţă – oraşul Bicaz   = 224,07 ha; 

 - localitatea Capșa    =   86,65 ha; 

 - localitatea Dodeni    =   63,76 ha; 

 - localitatea Izvorul Muntelui   = 184,26 ha; 

 - localitatea Izvorul Alb    = 190,90 ha; 

 - localitatea Potoci     = 164,50 ha; 

 - localitatea Secu     =   79,41 ha; 
 Totalul terenului intravilan existent   = 993,57 ha. 
  

În intravilanul existent sunt cuprinse: 
- Ape 
- Căi de comunicație: transport rutier 
- Construcții tehnico-edilitare 
- Gospodărire comunală, cimitire 
- Instituții publice și servicii 
- Locuințe și funcțiuni complementare 
- Spații verzi, sport, agrement, păduri 
- Terenuri libere 
- Terenuri neproductive 
- Unități Agro 

- Unități industriale și depozite 
 

Localitatea Bicaz –cuprinde intravilanul, inclusiv zona centralã și zona portului Bicaz, 

dezvoltate de-a lungul drumurilor naționale DN 15 și DN 12C. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Bicaz este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - primãrie; 

 - poliția comunitară; 

 - AF Agentia Nationala de Administrare Fiscală; 

 - CEC Bank; 

 - librărie; 

 - complex comercial; 

 - două farmacii; 
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 - frizerie,coafor; 

 - birou asigurări; 

 - night bar. 

 - reprezentanta Orange; 

 - agenție Loto; 

 - Xerox; 

 - magazine mixte, market; 

 - BRD; 

 - BCR; 

 - Banca Transilvania; 

 - casino; 

 - chioșc Rodipet; 

 - Fornetti; 

 - 3 cabinete stomatologice; 

 - piață agroalimentară. 

 - magazin mobilă; 

 - casă de schimb valutar; 

 - brutărie; 

 - oficiu poștal; 

 - florării; 

 - cabinete și puncte farmaceutice veterinare; 

 - agenție de turism; 

 - reprezentanță Vodafone; 

 - două stații Peco; 

 - tâmplărie PVC. 

 - stație de pompieri; 

 - hotel, motel si pensiuni; 

 - camping; 

 - Port Bicaz – complex naval; 

 - magazin articole funerare; 

 - pariuri sportive; 

 - sedii Proiectare și Execuție, construcții; 

 - restaurante; 

 - service, vulcanizare și magazine piese auto; 

 - sediu E-ON Gaz; 

 - bibliotecă; 

 - Clubul copiilor. 

 - A.J.V.P.S. Neamț – clubul Bicaz; 

 - A.J.O.F.M. Neamț; 

 - Parchetul Bicaz; 

 - bază sportivă; 

 - spălătorie auto; 

 - cabinet avocat; 
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 - judecătoria Bicaz; 

 - gara Bicaz. 

 - Ocolul Silvic Bicaz; 

 - cabinete medicale; 

 - Muzeul de istorie Bicaz; 

 - Biserica ortodoxa Sf. Gheorghe; 

 - două Biserici creștin adventiste; 

 - două grădinițe; 

 - creșă; 

 - Direcția Sanitar-veterinară. 

 - Stadion Bicaz; 

 - Grup Școlar Bicaz; 

 - Casă de ajutor reciproc; 

 - S.R.M. Bicaz. 

 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

 - locuințe colective în blocuri. 

 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - 2 cimitire. 

 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi amenajate (la locuințele colective). 

- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri, fânețe împădurite). 

- stadion fotbal. 

 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drumuri naționale DN 15 și DN 12C; 

 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 

 - stații de autobuz. 

 

▪ zona unități industriale și depozite: 
 - depozite materiale de construcții. 

 - Fabrica ciment. 

 - Fibrobeton. 

 - depozit SC. Petroforest S.A. 

 - Fabrici prelucrarea lemnului, gatere. 
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▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - rezervor inmagazinare apă potabilă. 

 - stația de epurare. 

 - stație gaz. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 
Localitatea Capșa –cuprinde intravilanul, dezvoltat de o parte și de alta în lungul 

drumului național DN 15. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Capșa este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - RCA; 

 - Mini Market; 

 - Centru Auto Stefan; 

 - Jandarmeria; 

 - Magazin produse naturiste; 

 - Magazin mobilă; 

 - Bar; 

 - Schitul Sf. Cv. Paisie de la Neamț; 

 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri, fânețe împădurite). 

 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drumi național DN 15; 

 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 

 - stație de autobuz. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 
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Localitatea Dodeni –cuprinde intravilanul, dezvoltat de-a lungul drumului național 

DN 15. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Dodeni este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - service auto; 

 - pensiune; 

 - Biserica Sfintii Arhangheli Mihail și Gavril; 

 - Magazine mixte; 

 - Astra asigurări; 

 - frizerie; 

 - grădiniță; 

 - cofetărie; 

 - Școala nr. 2 Bicaz; 

 - chioșc de ziare. 

 - poliția orașului Bicaz; 

 - spitalul orășenesc Bicaz; 

 - ambulatoriu de specialitate/cabinet medical, laborator analize medicale; 

 - Clubul Cimentiștilor; 

 - monument eroi; 

 - Holzmeister Showroom; 

 - restaurant. 

 - Drupo – secția Bicaz; 

 - Hidroelectrica S.A.; 

 - cabana Apele Române. 

 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

 - locuințe colective în blocuri. 

 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi amenajate (la locuințele colective). 

- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri, fânețe împădurite). 

- zonă picnic. 

 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drum național DN 15; 

 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 
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▪ zona unități industriale și depozite: 
 - S.C. Tipostim S.R.L. 

 - S.C. Ivis Impex S.R.L. – brichete de rumeguș 

 - S.C. Iatsa Bicaz S.R.L. 

 - S.C. Canguro Wool S.R.L. 

 - SC. Tarcău Forest S.A. 

   

▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - stație de transformare. 

  

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

 

Localitatea Izvorul Muntelui –cuprinde intravilanul, dezvoltat de-a lungul drumului 

județean DJ 155F. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Izvorul Muntelui este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - magazin mixte și baruri; 

 - Hidroconstrucția S.A. – Cabana Bicaz; 

 - Scoala Nr.2 cu cl. I-IV Izvorul Muntelui; 

 - biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena; 

 - pensiuni, cabane și căsuțe de cazare; 

 - punct de informare turistică; 

 - centru de vizitare Izvorul Muntelui. 

 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - cimitir. 

 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri). 

 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drumul județean DJ 155F; 

 - străzi secundare; 

 

▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - stație captare apă. 

  

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 
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Localitatea Izvorul Alb  

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Izvorul Alb este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - magazin mixt și bar; 

 - școala Nr. 1 cu cl. I-IV Izvoru Alb; 

 - biserica Sf. Apostol și Evanghelist Ioan. 

  

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

  

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - cimitir. 

 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri). 

 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

 

 

Localitatea Secu  

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Secu este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - magazin mixt; 

 - școala cu cl. I-IV Secu; 

   

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

 

▪ zona unități industriale și depozite: 
 - gater. 

 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri). 
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▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

 

Localitatea Potoci  

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Potoci este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - biserica; 

 - magazine mixte si bar; 

 - școala Nr.2 cu cl. I-IV Potoci; 

 - Ocolul Silvic Bicaz; 

 - cabana Potoci. 

 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de prestãri 

servicii în construcţii existente. 

 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - cimitir. 

 
▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 

- spații verzi (tufărișuri și mărăcinișuri). 

 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drumul național DN 15; 

 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 
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Tabel 14 Intravilan existent Oraş Bicaz - zonificare 

 
Localitate/UTR [Ha]/% Intravilan UAT Bicaz 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 11.34 1.16 

Cai de comunicatie: transport feroviar 12.42 1.27 

Cai de comunicatie: transport rutier 52.20 5.32 

Constructii tehnico-edilitare 2.12 0.22 

Gospodarire comunala, cimitire 0.01 0.00 

Institutii publice si servicii 19.98 2.04 

Locuinte si functiuni complementare 156.93 15.99 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 249.72 25.44 

Terenuri libere 423.47 43.15 

Terenuri neproductive 23.28 2.37 

Unitati industriale si depozite 28.63 2.92 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.35 0.14 

Total 981.45 100.00 

 
 

Tabel 15 Intravilan existent localitatea Bicaz - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Bicaz 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 9.49 4.23 

Cai de comunicatie: transport feroviar 12.42 5.53 

Cai de comunicatie: transport rutier 20.08 8.94 

Constructii tehnico-edilitare 1.81 0.81 

Gospodarire comunala, cimitire 0.01 0.00 

Institutii publice si servicii 11.07 4.93 

Locuinte si functiuni complementare 52.54 23.39 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 46.75 20.81 

Terenuri libere 42.24 18.80 

Terenuri neproductive 4.55 2.02 

Unitati industriale si depozite 23.20 10.33 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.48 0.21 

Total 224.64 100.00 
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Tabel 16 Intravilan existent localitatea Capşa - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Capsa 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 1.73 2.24 

Cai de comunicatie: transport feroviar 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport rutier 5.33 6.91 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.77 1.00 

Locuinte si functiuni complementare 24.00 31.13 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 17.76 23.04 

Terenuri libere 27.04 35.08 

Terenuri neproductive 0.47 0.61 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Total 77.10 100.00 

 
Tabel 17 Intravilan existent localitatea Dodeni - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Dodeni 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 0.11 0.17 

Cai de comunicatie: transport feroviar 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport rutier 6.19 9.53 

Constructii tehnico-edilitare 0.17 0.26 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 3.18 4.89 

Locuinte si functiuni complementare 11.35 17.47 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 11.89 18.31 

Terenuri libere 24.12 37.13 

Terenuri neproductive 2.60 4.00 

Unitati industriale si depozite 5.36 8.25 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Total 64.96 100.00 
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Tabel 18 Intravilan existent localitatea Izvorul Alb - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Izvorul Alb 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 0.01 0.01 

Cai de comunicatie: transport feroviar 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport rutier 4.80 2.62 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.45 0.24 

Locuinte si functiuni complementare 19.61 10.70 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 47.92 26.14 

Terenuri libere 107.38 58.58 

Terenuri neproductive 2.76 1.50 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.39 0.21 

Total 183.32 100.00 

 
 
Tabel 19 Intravilan existent localitatea Izvoru Muntelui - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Izvoru Muntelui 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport feroviar 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport rutier 8.99 4.86 

Constructii tehnico-edilitare 0.14 0.08 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 2.37 1.28 

Locuinte si functiuni complementare 25.18 13.60 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 55.93 30.21 

Terenuri libere 85.06 45.95 

Terenuri neproductive 7.15 3.86 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.29 0.16 

Total 185.12 100.00 
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Tabel 20 Intravilan existent localitatea Potoci - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Potoci 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport feroviar 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport rutier 4.63 2.89 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 1.99 1.24 

Locuinte si functiuni complementare 14.95 9.34 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 42.89 26.81 

Terenuri libere 91.03 56.91 

Terenuri neproductive 4.29 2.68 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.19 0.12 

Total 159.96 100.00 

 
 
Tabel 21 Intravilan existent localitatea Secu - zonificare 

Localitate/UTR [Ha]/% Secu 

Zonificare functionala Ha % 

Ape 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport feroviar 0.00 0.00 

Cai de comunicatie: transport rutier 2.19 2.54 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.15 0.17 

Locuinte si functiuni complementare 9.29 10.76 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 26.58 30.78 

Terenuri libere 46.59 53.95 

Terenuri neproductive 1.47 1.70 

Unitati industriale si depozite 0.08 0.10 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 

Total 86.35 100.00 
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Tabel 22 Intravilan existent  pe categorii de folosinţă oraş Bicaz 

 

  
CATEGORII DE FOLOSINTA TOTAL 

(Ha) TERITORIU  

ADMINISTRATIV AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

AL UNTATII DE BAZA ARABIL PASUNI VII  LIVEZI PADURI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV  
    FANETE   SPATII VERZI  CAI FERATE    

EXTRAVILAN 219.92 1784.99 0.00 0.00 9154.60 997.09 45.03 2.16 185.80 12389.59 

INTRAVILAN 23.93 564.75 0.00 14.27 68.31 5.72 67.78 238.00 20.88 1003.64 

TOTAL 23.93 2334.43 0.00 14.27 9662.73 1002.81 112.81 240.16 206.68 13393.24 

% DIN TOTAL 0.18 17.43 0.00 0.11 72.15 7.49 0.84 1.79 1.54 100.00 
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2.8 Zone cu riscuri naturale 

Riscul de inundabilitate este favorizat de aportul hidrografic al pârâului Izvorul 
Muntelui și al pârâului Potoci precum și al râului Bistrița, influențat de deversările din 
Lacul Izvorul Muntelui. 

Conform Studiului Hidrologic nr. 18743/IL/23.09.2015 întocmit de Serviciul 
Prognoze Bazinale, Hidrologie, Hidrogeologie al ABA Siret zonele predispuse inundațiilor 
sunt următoarele: 

- Pe râul Izvoru Muntelui – Secțiunea P6 – inundă la debitele cu 
probabilitatea de depășire de 1%, 2%, 5% 

- Pe râul Bicaz – Secțiunea P15 – inundă la debitele cu probabilitatea de 
depășire de 1%, 2%, 5% 

- Pe râul Bicaz – Secțiunea P16 – inundă la debitele cu probabilitatea de 
depășire de 1%, 2% 

- Pe râul Bistrița aval confuluență cu râul Bicaz – Secțiunea P24 – inundă în 
regim amenajat la debitele cu probabilitatea de depășire de 1%, 2% 

- Pe râul Bistrița aval confluență cu râul Bicaz – Secțiunea P26 – inundă în 
regim amenajat la debitele cu probabilitatea de depășire de 1%, 2%, 5%, 
10%. 

Pe râul Bistrița amonte de confluența cu râul Bicaz, pe râul Potoci, pe râul Secu 
și pe râul Izvoru Alb nu există zone inundabile. 

 
Zona satului Izvorul Alb prezintă un risc mare de alunecări. 

Satul Izvorul Alb, ce aparţine administrativ de orașul Bicaz, judeţul Neamţ, se află 
amplasat pe terasele de luncă și ambii versanţi (treimea inferioară a acestora) ai văii 
pârâului Izvorul Alb, afluent pe dreapta al Bistriţei în sectorul lacului de acumulare Izvorul 
Muntelui – Bicaz, la circa 10 km amonte de barajul acestuia. 

Un factor important favorabil acestui risc este reprezentat de alcătuirea 
petrografică. Formațiunile geologice din sectorul de vale sunt reprezentate printr-un 
facies șistos argilos-grezos, ce aparține flișului curbicortical (strate de Ceahlău) de vârstă 
Albian – Vraconian. În aceste condiții s-a putut forma un corp deluvial cu grosime medie 
de 2,5 – 3,5 m, dar care în anumite areale ajunge la mai mult de 5-6 m. Aceasta este 
explicația existenței și pe versantul opus (stâng) al văii a unui extins areal afectat de 
alunecări relativ stabile, areal care, aleatoriu, devine activ. 

Factorul climatic, caracterizat prin mari variații anuale ale regimului precipitațiilor 
realizează valori ce depășesc 900 mm. Lipsa unui drenaj natural pe ambii versanți ai văii 
din sectorul respectiv a favorizat acumularea apei din precipitații în masa deluviilor. 
Existența unui organism torențial în extremitatea din aval a arealului deluvial la care ne 
referim, care asigură drenajul apelor de versant, subliniază evident importanța apei la 
favorizarea fenomenului. 

Și condițiile morfologice, respectiv panta medie a versantului cu valori de 10-15% 
ca și forma aproximativ concavă a versantului, cu pante de 25–30% la partea superioară, 
au favorizat punerea în mișcare a deluviului. 

 

Risc și zone afectate de alunecări pe DN15 în zona lacului Izvorul Muntelui 

Drumul național DN 15 este amplasat pe un versant de tip poligenetic, modelat pe 
roci de fliș strâns cutate și puternic tectonizate, în care alternanțele de strate (gresii cu 
durități diferite, calcare, argile și marne) roci care se comportă diferit la acțiunea apei și a 
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proceselor de îngheț-dezgheț, constituie trăsătura specifică. 
Caracteristicile litologice ale acestor formațiuni au permis, în condițiile 

morfoclimatice din Pleistocen-Holocen, formarea unor depozite deluviale groase (până la 
20 m). 

Versantul este situat în totalitate în etajul climatic și fluvio-denudaţional din 
domeniul forestier (al pădurilor de amestec de rășinoase și foioase). Are o expunere 
generală dominant sudică, situație care favorizează insolația. Din această cauză în 
intervalele de timp cu precipitații slabe, din perioada rece a anului, stratul de zăpadă 
dispare foarte repede. Consecința este creșterea intensității fenomenelor de gelivație 
(îngheț-dezgheț) cu urmările cunoscute, dezagregarea stratului superficial al scoarței de 
alterare, intensificarea spălărilor areolare și transportul fragmentelor de sol rezultate în 
albiile torenților. 

Albiile râurilor afluente ale Bistriței, Largu, Hangu, Buhalnița și Potoci s-au adâncit 
puternic în rocile din substrat. Forma concavă a profilelor longitudinale ale albiilor 
respective arată că evoluția lor a atins faza de echilibru.  

 
Porțiunile de versant dintre aceste râuri, au fost supuse acțiunii de ,modelare 

subaeriană” mult mai tarziu, iar procesul de modelare este în plină desfășurare datorită 
activității unor organisme torențiale care și-au adâncit albiile  până la roca de bază, 
fragmentându-le în culmi secundare joase. 

Acest proces acționează în depozitele deluviale, rezultate în urma acțiunii de 
dezagregare, fiind lipsite de coeziune, între particulele constituiente, ele opun rezistență 
minimă. Faptul favorizează intensificarea spălării areolare pe versant cauzată de curgerea 
laminară și transportul particulelor solide în albiile pâraielor. În același timp pâraiele iși 
adâncesc albiile subminând starea de echilibru a deluviilor de pe versant și în final 
producând declanșarea alunecărilor de teren. 

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice 
sunt identificate şi prezentate în următorul tabel: 

 
Tabel 23  Cursuri de apă cu risc de inundare 

 
Localitate 

 
Curs de 

apă 

 
Cauzele 

inundării(inundaţii, 
scurgere de pe 
versanţi, avarie 

baraje) 

Obiective aflate în zone de risc la 
inundaţii şi accidente la construcţii 

hidrotehnice 
 

Secu 
UTR 7a 

Secu inundaţii 2 gospodării, 0,1 km DC, 1 pod (DC) 

Izvoru Alb 
UTR 5a 

Izvoru 
Alb 

inundaţii 20 gospodării, 1,5 km DC, 1 pod (DC) 

Potoci 
UTR 6a 

Potoci inundaţii 15 gospodării, 0,3 km DC 

 
 

Bicaz 
UTR 1a, 1b, 1d 

Bistriţa Avariere baraj Conform plan avertizare-alarmare 
Cartier Dodeni 
Cartier Capşa 

Cartier Mărceni 

Deversare 
 
 

30 blocuri, 8 magazine, 216 gospodării, 
2 şcoli, 2 grădiniţe, 1 creşă, 1,5 km 

DN15, 50 ha teren agricol 
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Inundaţii  

 
Bicaz 

Breşă dig mal drept 
200 m 

Conform plan avertizare-alarmare 
Cartier Capşa 

Inundaţii 0,05 km reţea gaz natural 
0,04 km DC 12C 

Izvoru Muntelui 
UTR 4a, 4b 

Izvoru 
Muntelui 

inundaţii 20 gospodării, 2,3 km DC, 4 poduri 
(DC) 

 
Conform propunerii proiectantului şi însuşită de oraşul Bicaz în cadrul dezbaterilor 

care au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo unde a fost 
posibil) a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile, etc.), iar zonele 
rămase în intravilanul propus, materializate pe planuri cu semne specifice, au fost 
constituite cu restricţii de construire până la eliminarea factorului de risc. 

 

Majoritatea zonelor cu factor de risc care au intrat în intravilanul propus sunt 
situate de-a lungul apelor care srăbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite 
interdicţii conform înscrierilor din R.L.U. 

 

2.9 Echipare edilitară 

Oraşul Bicaz este un centru de referinţă în peisajul administrativ al judeţului. 
Funcţionează aici, aproape toate instituţiile care contribuie la exercitarea actului de 
administraţie publică. 
 

Primăria 
 
Situată în centrul oraşului, Primăria Bicaz are în schema de funcţiuni 34 salariaţi în 

aparatul de specialitate şi 220 persoane în schema de personal contractual de execuţie şi 
voluntariat. Principalele compartimente: Primar, Viceprimar, Secretar, Compartiment juridic 
contencios, Evidenţa persoanelor, Birou administraţie publică locală (asistenţă socială, 
cadastru agricol, secretariat-relaţii publice, resurse umane), audit intern, birou proiecte de 
finanţare, voluntariat pentru situaţii de urgenţă, relaţii cu rromii, tehnic (urbanism – 
amenajarea teritoriului, concesiuni, achiziţii, autorizări), serviciu financiar contabil (taxe şi 
impozite, venituri şi cheltuieli). 

Ca instituţie are misiunea de a pune în practică Hotărârile Consiliului Local şi legile 
naţionale privind administraţia publică locală. Tot în sarcina primăriei funcţionează un 
consilier juridic (aparatul permanent al Consiliului local), Poliţia comunitară, Informatică, 
Creşă, Asistenţa veterinară, Administraţia păşunilor, Biblioteca, Paza şi întreţinerea, Casa 
de cultură, Piaţa, Hidrometria, Salubritatea. 

 
Sistemul de ordine şi siguranţă publică 
 
Poliţia Bicaz dispune de un număr de 24 angajaţi, 3 agenţi de circulaţie, 4 maşini. 
Secţia Jamdarmerie, are rolul de a preveni şi de a combate fenomenul infracţional 

precum şi sprijin pentru organele locale la diferite intervenţii dar și de protejare a Parcului 
Naţional.  

Poliţia comunitară activează în subordinea directă a primăriei.  
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Poliţia de proximitate are rolul de a păstra ordinea şi siguranţa publică. 
Judecătoria oraşului activează în subordinea Tribunalului Judeţului Neamţ cu 4 

judecători. 
Parchetul Bicaz, în subordinea Ministerului Public (rol de acuzator în procese) este 

deservit de un procuror şef şi un procuror. 
Notariatul public are în vedere întocmirea, autentificarea, legalizarea actelor 

precum şi pentru dare de dată certă, certificate de moştenitor, constatări, etc.  
Misiunea lor este de a păstra ordinea şi siguranţa publică precum şi securitatea 

cetăţenilor oraşelor şi a comunelor arondate din vestul judeţului. O misiune importantă 
constă în paza Parcului Naţional Ceahlău. 

 
 

Sistemul de învățământ 
 
În sistemul şcolar sunt incluse: 

- 3 grădiniţe (arondate şcolilor) şi un cămin pentru copiii salariaţilor fabricii de ciment; 
- 2 şcoli generale pentru clasele I-VIII şi 4 şcoli cu clasele I-IV; 
- 1 liceu care include 7 profiluri, inclusiv de şcoală de arte şi meserii. 

Ele sunt frecventate de 1819 copii şi tineri şi sunt deservite de 131 cadre didactice 
(educatoare, învăţători, profesori, etc.)  

În oraş funcţionează și un Club al Copiilor şi Elevilor în care îşi desfăşoară 
activitatea 7 cadre didactice. 

 
Învăţământul preşcolar 
 
În oraşul Bicaz funcţionează 3 grădiniţe (arondate şcolilor) şi un cămin cu program 

prelungit: 
- grădiniţa cu program normal Dodeni - 85 copii, 4 săli, 4 educatoare 
- grădiniţa cu program normal Mărceni - 88 copii, 4 săli + 1 sală festivităţi + 1 sală 

de sport, 4 educatoare 
- grădiniţa cu program prelungit Mărceni - 113 copii, 10 educatoare, 4 săli de joc + 

3 săli de mese + 8 dormitoare + 1 sală de festivităţi + 4 cabinete + 1 cabinet medical 
 
Învăţământul primar şi gimnazial 
 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Mărceni. Include şi elevi din satele Secu şi Izvorul Alb. 

625 elevi, 23 clase, 38 cadre didactice. Şcoala are o clădire cu 2 etaje: 15 săli de clasă, 4 
laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică), un cabinet de informare şi documentare, 
un cabinet metodic, o bibliotecă (7600 cărţi), un cabinet medical, un atelier mecanic, o sală 
de sport (în construcţie) 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Dodeni. Are în subordine şcolile cu clasele I-IV Potoci 
şi Izvorul Muntelui. 230 elevi (105 elevi în ciclul primar, 125 elevi în ciclul gimnazial) la 
Dodeni, 7 elevi la Potoci, 13 elevi la Izvorul Muntelui, 32 cadre didactice. Şcoala are 7 săli 
de clasă, laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, cabinet de documentare şi 
informare, un cabinet metodic, o bibliotecă (8500 cărţi). 

 
Învăţământul liceal este structurat astfel: 
 
- profil real (matematică – informatică): 2 cl. IX, 3 cl. X, 2 cl. XI, 2 cl. XII 
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- profil real (ştiinţele naturii): 1 cl. IX, 2 cl. X, 1 cl. XI, 1 cl. XII 
- profil umanist (filologie): 1 cl. IX, 1 cl. X, 0 cl. XI, 1 cl. XII 
- profil servicii (tehnologic): 1 cl. IX 
- profil resurse naturale şi protecţia mediului: 1 cl. IX 
- profil sportiv (vocaţional): 1 cl. IX fotbal 
- şcoala de arte şi meserii (tâmplar universal): 1 cl. IX, 1 cl. X, 1 cl. XI 
În 2006 au frecventat 658 elevi, în 24 clase (21 cl. Liceu, 3 cl. S.A.M.); 43 cadre 

didactice. Liceul are 23 săli de clasă, laboratoare de informatică, chimie, psiho-pedagogie, 
biologie, fizică, cabinet de religie, 1 bibliotecă (10.500 volume), 1 cantină, 1 sală de sport, 2 
terenuri de sport. 

Clubul Copiilor şi Elevilor  
 
Aici îşi petrec timpul liber copii de vârstă şcolară în afara programului de 

învăţământ. Îşi desfăşoară activitatea 7 cadre didactice. Cercuri aplicative: automodelism, 
atletism, karting, chimie experimentală, informatică, muzică, navomodelism. Au mai 
funcţionat: pictură, foto, sculptură, radio. Are clădire proprie construită în 1961. 

 
Sistemul orăşenesc de sănătate 
 
Spitalul orăşenesc Bicaz dispune de 125 paturi cu secţiile: chirurgie generală, 

anestezie, terapie intensivă, gardă urgenţe, obstretică-ginecologie, sală de naşteri, 
neonatologie, pediatrie, recuperare pediatrică, medicină internă, cardiologie, neurologie 
deservite de 13 medici. 

Serviciul de ambulanţă coordonat de serviciul de ambulanţă judeţean dispune de 
un număr de 13 maşini de salvare. 

Ambulatorul de specialitate (policlinică) este dotat cu următoarele cabinete: 
chirurgie, ORL, oftalmologie, neurologie, balneo-fizioterapie şi recuperare medicală, 
medicină internă şi cardiologie, planing familial, reumatologie, farmacie. 

Laborator de analize concesionate firmei „Micromedica” Piatra Neamţ. 
- Cabinete de medicină de familie – 5, care acoperă cele 2 circumscripţii medicale,  
- Cabinete de somatologie – 4, cu 1 laborator de tehnică dentară. 
În oraş funcţionează 4 farmacii, din care una în spital. 
Aceste instituţii, constituie structura locală de supraveghere şi intervenţie pentru 

menţinerea stării de sănătate a locuitorilor oraşului, dar şi a zonei adiacente formată din 
comunele de pe valea Bistriţei şi valea Bicazului. 

 
Casa de cultură  
Există în Bicaz o casă de cultură care găzduieşte activităţi obşteşti, culturale, 

spectacole şi are un rol important în educarea populaţiei adulte din oraș. 
 
Biblioteca orăşenească dispune de un sediu cu săli de lectură şi secţie de 

împrumut. 

Muzeul de Istorie Bicaz  
Acesta face parte din Complexul Muzeal Piatra Neamţ şi conţine patru expoziţii: 

Istoria monografică a Văii Bistriţei din paleolitic, Etnografie, Expoziţii temporare, galeria de 
pictură Iulia Hălăucescu. 
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Consultanţa agricolă 
În condiţiile intensificării activităţilor agricole de performanţă în comune se impun 

măsuri de încurajare a consultanţei tehnice de specialitate. 
În oraş funcţionează un birou al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură. 

Dispensarul veterinar 
Funcţionează un dispensar veterinar cu un medic veterinar şi un asistent. 
 
Ocolul silvic Bicaz 
Acesta administrează cele 9.265 ha pădure din proprietatea statului aflate pe 

teritoriul oraşului. 
Pentru deservirea Parcului Naţional Ceahlău la Izvorul Muntelui funcţionează un 

Punct Control, Documentare şi Informare. 
 
Poştă 
Funcţionează  un oficiu poştal. 
 
Sistemul bancar şi financiar 
În oraş îşi desfăşoară activitatea următoarele bănci: Banca Comercială Română, 

Banca Transilvania, Banca Română de Dezvoltare, Banca Comercială „Carpatica”, Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni. 

Alături de ele funcţionează Trezoreria şi Administraţia Finanţelor Publice. 
Oraşul este condus de un Consiliu Local ales o dată la 4 ani prin alegeri libere.    
Consiliul local actual cuprinde 15 consilieri. 

 
Figura 26 Primăria Bicaz 
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Figura 27 Poliția Orașului Bicaz 

 

 
Figura 28 Poliția comunitară 
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Figura 29 Judecătoria Bicaz 

 

 
Figura 30 Jandarmeria Bicaz 
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Figra 31 Grădinița cu program normal Bicaz 

 

 
Figura 32 Școala Numărul 2 Bicaz 
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Figura 33 Grup Școlar Bicaz 

 

 
Figura 34 Clubul Copiilor 
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Figura 35 Biblioteca Bicaz 

 

 
Figura 36 Școală și Grădiniță cu program normal 
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Figura 37 Grădinița cu program prelungit 

 
Figura 38 Școala cu clasele I-VIII Bicaz 
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Figura 39 Școala Numărul 2 Izvorul Muntelui 

 

 
Figura 40 Școala Numărul 2 Potoci 
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Figura 41 Școala cu clasele I – IV Izvorul Alb 

 

 
Figura 42 Ambulatoriu de specialitate, cabinete medicale 
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Figura 43 Spitalul orășănesc 

 

 
Figura 44 Ocolul Silvic Bicaz 
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Figura 45 Oficiul Poștal 

 

2.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile apelor care străbat oraşul nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă 
risc de inundabilitate. 

Nu există suficiente poduri pentru traversarea cursurilor de apă care străbat oraşul. 
Reţeaua hidrografică este bogată şi se caracterizează printr-o alimentare pluvială 

intensă a râurilor, prin predominarea apelor mari primăvara, înregistrându-se un debit 
maxim în lunile aprilie-mai şi unul minim la sfârșitul verii şi începutul toamnei. 

Primăvara, când se suprapune perioada de ploi cu cea a topirii zăpezilor se produc 
inundaţii afectând zonele adiacente albiei majore a pâraielor. 
 

2.9.2 Alimentarea cu apă 

Partea centrală, urbană, dispune de apă curentă şi canalizare, în timp ce cartierele 
periferice şi satele care intră în componenţa teritorială a oraşului au ca singură sursă apa 
freatică prin fântâni (Izvorul Muntelui, Potoci, Izvorul Alb, Secu). 

Există o sursă de suprafaţă pe pârâul Izvorul Muntelui printr-un baraj la 5 km de 
oraş cu capacitatea de 6 l/s. O conductă de 1097+3663 m, cu diametrul 200 mm aduce 
apa potabilizată (filtrată, clorinată) la un rezervor lângă barajul lacului de acumulare şi apoi 
la rezervorul Dodeni. Această sursă este nefuncţională şi se află într-un stadiu de 
degradare avansat. 
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În prezent principala sursă de apă potabilă este amplasată în comuna Taşca în 
amonte de lacul de acumulare de pe râul Bicaz. Alimenatrea cu apă se face din sursa 
subterană Ticoş, constituită din 6 puţuri cu adâncimi de 11,5-12,0 m, Qcapabil captare = 
30l/s, care captează acviferul freatic din lunca de pe malul drept al râului Bicaz.  
Aducţiunea apei de la sursă la rezervoarele de înmagazinare se realizează gravitaţional şi 
are lungimea de 11 km. Înmagazinarea apei se realizează în 3 rezervoare de 
înmagazinare, Vtotal+3500mc. 

Reţeaua de distribuţie are o lungime totală de 31,2 km. Personalul de deservire 
este asigurat de S.C. Apa Serv Piatra Neamţ. 

 

2.9.3 Canalizare 

Reţeaua de canalizare colectează apele uzate menajere din partea centrală a 
oraşului Bicaz şi are lungimea de 27,9 km. Sunt executate 5 staţii de pompare de ape 
uzate. Nu există reţea de canalizare în cartierele Capşa, Izvorul Muntelui, Potoci, Izvorul 
Alb şi Secu. 

Staţia de epurare existentă a fost modernizată şi dimensionată pentru 8739 
locuitori. 

Reţeaua de ape pluviale trebuie completată şi îmbunătăţită pentru a prelua 
cantităţile mari rezultate din averse. 
 
2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 

Principala contribuţie a oraşului Bicaz la sectorul energetic constă în lacul de 
acumulare de la Izvorul Muntelui care alimentează hidrocentrala Stejaru. În perimetrul 
oraşului intră aproximativ 1150 ha luciu de apă din cele 3260 ha la un nivel normal de 
retenţie. Puterea instalată a hidrocentralei (Stejaru) este de 210 MW (6 turbine), iar 
producţia de energie într-un an este de 434,5 GWh.  

Reţeaua electrică asigură alimentarea aproape integrală a locuinţelor din 
perimetrul oraşului.  
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Figura 46 Stație de transformare energie electrică, Bicaz 

 
 

2.9.5 Telefonie, televiziune, internet 

Oraşul Bicaz este traversat de cablu telefonic cu fibră optică. 
Reţeaua de telefonie fixă este prezentă prin operatorul Telekom şi respectă traseul 

drumurilor şi al străzilor din intravilan, firele fiind amplasate pe stâlpi de beton. 
Telefonia mobilă este reprezentată prin operatorii: Orange, Vodafone, Cosmote.                    

 

2.9.6 Alimentarea cu energie termică 

Oraşul nu mai dispune de reţea de încălzire centrală în zona blocurilor (centralele 
termice de cvartal s-au desfiinţat înainte de anul 2000). Există centrale termice de 
apartament cu gaze naturale sau combustibil solid. Clădirile social-culturale şi 
administrative (primărie, poliţie, şcoli, casă de cultură, spital, muzeu, etc.) au şi ele 
încălzire centrală. 

Toate instituţiile şcolare sunt prevăzute cu centrale termice. În zona centrală 
alimentarea cu energie termică se face fie prin centralele termice colective, fie prin centrale 
individuale de apartament sau sobe alimentate cu combustibili solizi. 

Nu au existat încercări de producere a biogazului şi nici centrale termice cu 
gazeificare. 
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2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

Reţeaua de gaz metan are o lungime de 23,2 km, însă trebuie extinsă pentru a 
acoperi necesarul existent.  

În anul 2012 s-au distribuit la nivelul orașului 1907 metri cubi, din care 1095 pentru 
uz casnic.  

 

2.9.8 Gospodărire comunală 

În prezent principala „producţie” umană o constituie emisia de deşeuri menajere 
care ridică probleme deosebit de dificile edililor. S-au mobilizat importante resurse pentru a 
se găsi soluţii de reintegrare post-utilizare a bunurilor şi deşeurilor. 

Localitatea este inclusă în planul zonal de gestionare a deşeurilor. 
Orașul Bicaz a implementat programul “Sistem de colectare selectivă și stație de 

transfer pentru deșeurile din arealul turistic Valea Bicazului” – PHARE CES 2004 prin 
asociere cu Consiliul Local al Comunei Tașca (beneficiarul proiectului) și ale comunelor 
Tarcău, Bicaz Chei, Bicazul Ardelean și Dămuc. Acesta promovează un sistem de 
colectare selectivă și de gestionare a deșeurilor, în vederea reabilitării mediului și 
dezvoltării turismului în arealul vizat.  

Proiectul a fost susținut printr-o campanie de promovare și de informare a 
cetățenilor cu privire la sistemul propus și modul de operare. 

Proiectul asigură infrastructura pentru colectarea separată a deșeurilor menajere 
pe trei fracții: un container pentru sticlă și plastic, un container pentru hârtie și carton și un 
container pentru deșeuri menajere. 

Orașul Bicaz dispune de containere de 1100 l pentru colectarea separată a 
deșeurilor de hârtie și biodegradabile, de pubele de 770 l pentru colectarea separată a 
deșeurilor de plastic și sticlă și de autovehicul pentru transportul deșeurilor. 

Stația de transfer de la Tașca cu o suprafață de 3700 mp este concepută cu două 
linii, una pentru deșeurile colectate separat și alta pentru compactarea deșeurilor atât cu 
cele reciclabile cât și cu cele menajere biodegradabile ce urmează a fi trimise la 
coincinerare. Stația este proiectată pentru a prelua aproximativ 2500 tone de deșeuri 
reciclabile. 

Deșeurile sunt transportate de aici către depozitul ecologic de deșeuri Piatra 
Neamț. 

Deşeurile de tip industrial sunt interzise pentru depozitarea în depozitul orăşenesc. 
Agenţii economici au obligaţia reciclării lor. 

Cimitirele de pe raza oraşului Bicaz nu au asigurate zone de protecţie sanitară. 
Acestea sunt în număr de 5 şi au fost delimitate şi reprezentate pe planuri: 

▪ Două în localitatea Bicaz – unul în UTR 1a şi unul în UTR 1b 
(31a_RUZ_Bicaz_2000); 

▪ 1 în localitatea Izvorul Muntelui – UTR 4a (34_RUZ_Izvorul_Muntelui_5000); 
▪ 1 în localitatea Izvorul Alb – UTR 5a (35_RUZ_Izvorul_Alb_Secu_5000);  
▪ 1 în localitatea Potoci – UTR 6a (36_RUZ_Potoci_5000) . 

 
Serviciile de curățenie în oraș sunt asigurate de către S.C. Salubritas S.A. 
În perimetrul urban există 4 amplasamente cu destinaţie de parc care însumează o 

suprafaţă de 13100 mp. 
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Există interes de amenajare peisagistică a acestor amplasamente pentru a se crea 
o imagine deosebită zonei centrale şi pentru deschiderea unui nucleu de civilizaţie 
europeană. 

Situaţia existentă prevede zone de picnic în cadrul oraşului Bicaz. Zonele de picnic 
existente sunt prezentate şi delimitate pe planuri (32_RUZ_Dodeni_2000_5000). 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 
al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale orașului vor fi administrate şi protejate în 
conformitate cu prevederile legale. 

 

2.10 Potențialul turistic 

 
Principalele obiective turistice 
 
Există două obiective de atracție turistică în perimetrul orașului Bicaz: Barajul 

lacului de acumulare și muntele Ceahlău. Acestea au determinat dezvoltarea unui 
important turism de destinație atât la Izvorul Muntelui, dar și la portul Bicaz și Izvorul Alb. 

 
Barajul Bicaz (Izvorul Muntelui) 
Barajul Izvorul Muntelui, având înălţimea de 127 metri, este cel mai mare baraj de 

greutate de pe râurile interioare ale României (fiind depăşit de Porţile de Fier I) şi al treilea 
dintre cele mai înalte baraje din România. Deasemenea este al 9-lea baraj de greutate, ca 
înălţime, din Europa. În anul finalizării sale, respectiv 1961, era al 4-lea baraj de greutate, 
ca înălţime, din Europa. Acesta leagă muntele Gicovanu de Obcina Horstei. 

 
Lacul Bicaz (Izvorul Muntelui) 
Suprafaţa lacului variază funcţie de regimul de exploatare, fiind maximă când 

pânza de apă se ridică până la cota maximă a barajului, situată la 516 m altitudine şi 
minimă (cca. 17 km²) când aceasta coboară până la nivelul gurii de intrare a apei în canalul 
de aducţiune, situat la 434 m altitudine. 

Perimetrul mediu al lacului este de aproximativ 71 km. 
 
Fauna lacului este alcătuită din mreană, clean, lostriţă, scobar, moioagă, babuşcă, 

păstrăv indigen, păstrăv de lac şi păstrăv curcubeu, oblet, porcuşor, plătică. De altfel aici 
există amenajată şi o crescătorie de păstrăv (Potoci). 

 
Portul turistic Bicaz 
Din portul amenajat în vecinătatea barajului se pot face croaziere cu vaporul pe lac 

sau se pot închiria bărci, hidro-biciclete. Pentru turişti există de asemenea posibilitatea 
cazării fie la motel, fie la căsuţe. 

Portul are în dotare două vase pasagere de 100 locuri (Reșița, Tușnad), două 
șalupe de serviciu (Filipești, Paloșul), un vas pasager de 40 locuri (Sucevița), două șalupe 
remorcher (Bradul, Predeal). De asemenea se întâlnesc baze de agrement particulare cu 
pontoane și bărci proprietate privată. 

Anual, pe 15 august, se sărbătorește Ziua Marinei în zona portului turistic Bicaz în 
cadrul căreia se organizează concursuri şi se desfășoară diferite obiceiuri marinăreşti: înot, 
concurs de hidrobiciclete, scondrul cu purcelul, vânătoarea de raţe şi nunta cu piraţi. 
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Figura 47 Portul turistic Bicaz 

 
La Izvorul Alb există un platou turistic – loc de agrement Baicu – care prezintă 

condiții pentru plajă și alte activități de divertisment. Totuși în această zonă turismul nu are 
o organizare la standarde ridicate. 

Din satul Izvorul Muntelui, de la cabana cu același nume, este delimitat Parcul 
Național Ceahlău. 

 
Muzeul de Istorie și Etnografie Bicaz 
 
Muzeul de istorie si etnografie de la Bicaz a fost înființat în anul 1958 ca urmare a 

cercetării complexe realizate de Academia Română în zona lacului de acumulare al 
hidrocentralei “Dimitrie Leonida” de la Bicaz.  Din anul 1966 muzeul funcționează în 
clădirea fostului Teatru sătesc “Ion Kalinderu”. Construită la începutul secolului al XX–lea, 
clădirea muzeului este înscrisă ca monument istoric. Expoziția permanentă a muzeului de 
istorie și etnografie este structurată pe trei spații distincte care ilustrează istoria 
monografică a Văii Bistriței, dar și cele 102 picturi donate orașului de pictorița Iulia 
Hălăucesu. 
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Figura 48 Muzeul de Istorie și Etnografie Bicaz 

 
Monumente istorice și arhitecturale 
 
Casa regală a fost construită în 1909 sub conducerea arhitectului Carol Zane. Este 

actualul sediu al primăriei Bicaz. 
Teatrul orășenesc (actualul sediu al muzeului de istorie) a fost construit în 1909 

sub conducerea aceluiași arhitect Carol Zane. 
Biserica Sfântu Gheorghe – construită în 1830. 
Monumentul eroilor – construit în 1904. 
 

Tabel 24 Lista Monumentelor istorice din Oraşul Bicaz 

Cod LMI Denumire Adresă Datare 

NT-II-m-B-10588 
Teatrul Sătesc Ion 
Calinderu, azi muzeu 

Str. Barajului, nr.1 1908 – 1912 

NT-II-m-B-10589 
Casa regală, azi 
primărie 

Str. Barajului, nr.4 1912 
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Figura 49 Biserica Sfântu Gheorghe 

 

 
Figura 50 Monumentul eroilor 
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Resurse peisagistice 
 
Există mai multe locuri pe teritoriul oraşului Bicaz de unde pot fi admirate peisaje 

deosebite. Dinspre Potoci se reflectă în apa lacului de acumulare splendoarea masivului 
Ceahlău. Acelaşi munte îşi etalează măreţia de la cabana Izvorul Muntelui. Invers, de la 
cabana Dochia se desfăşoară panorama unor forme de relief de o diversitate 
extraordinară.  

Barajul lacului de acumulare atrage în continuare atenţia privind opera omului în 
domesticirea naturii. Oricare punct de pe malul lacului reprezintă tot atâtea privelişti 
minunate.  

Aceste elemente de atracţie sunt argumente în promovarea oraşului Bicaz ca zonă 
turistică cu un pitoresc deosebit. 

Oraşul Bicaz, pe lângă potenţialul turistic propriu reprezentat de obiective naturale 
şi cultural-istorice, dispune de o localizare strategică extrem de favorabilă ce l-a 
transformat în principalul punct de acces spre Masivul Ceahlău sau spre alte obiective 
turistice importante din zonă (Cheile Bicazului si Cheile Şugăului (25 km), Peştera Toşorog 
(24 km), Peştera Munticelu (26 km), Valea Tarcăului, ruinele Palatului Cnejilor sau 
Mănăstirea Buhalnița, Poiana Teiului, stațiunile Durau sau Borsec, etc.), obiective care 
atrag un număr considerabil de turişti. 

Astfel, oraşul Bicaz prezintă avantajul concurenţial de a fi localizat cel mai aproape 
dintre toate oraşele judeţului Neamţ, de obiectivele importante şi consacrate ale acestuia, 
avantaj ce îl poate propulsa ca principal centru turistic urban din judeţul Neamţ. 

Evident, acest avantaj trebuie valorificat prin transformarea oraşului Bicaz într-o 
destinaţie turistică de succes, fiind necesare o serie de eforturi şi politici comune ale 
administraţiei publice locale şi a operatorilor economici locali care activează în turism. 

 
Forme de turism practicate 
 
- Turism montan: drumeţii, orientare turistică, alpinism, mountain bike 
- Turism sportiv: hidrobiciclete, skijet, înot, caiac, plimbări cu barca, plimbări cu     
   vaporul 
- Pescuit sportiv, vânătoare 
- Turism rural, agroturism 
Din anul 2011 are loc anual, în împrejurimile orașului, pe diferite trasee, în funcție 

de vârstă, o competiție de Mountain Bike - Marathon MTB Bicaz. 
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Unități de cazare 
 
La sfârșitul anului 2013 orașul Bicaz dispunea de un număr de 17 unități de cazare 

turistică. 
                       Tabel 25 Dispunerea unităţilor de primire turistică  
 

Tipuri de structuri de primire turistică Număr 

Hoteluri apartament 1 

Moteluri 1 

Cabane turistice 3 

Bungalouri 1 

Campinguri 1 

Popasuri turistice 1 

Căsuțe turistice 1 

Pensiuni turistice 7 

Spații de cazare pe navele fluviale 1 

TOTAL 17 

 

 
Figura 51 Cabană Baraj – 206 locuri de cazare 
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Figura 52 Pensiunea Casa Stroea – 14 locuri de cazare 

 

 
Figura 53 Motel Ceahlău – 100 locuri de cazare 
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Figura 54 Hotel Adora – 60 de locuri de cazare 

 

 
Figura 55 Cabana Bicaz Izvorul Muntelui - 31 locuri de cazare 
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Figura 56 Pensiunea Crușitu – 40 locuri de cazare 

 

 
Figura 57 Pensiunea Diana – 30 locuri de cazare 
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Figura 58 Cabana Aluniș – 16 locuri de cazare 

 

 
Figura 59 Complex Turistic – Cabana Izvorul Muntelui - 47 locuri de cazare 
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Figura 60 Motel Cristina, căsuțe – 143 locuri de cazare 

 

  
Figura 61 Pensiune, complex căsuțe Pescăruș – 66 locuri de cazare 
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În aria protejata Parc Național Ceahlău se află două cabane, și anume: 
Cabana Dochia – NCP 842  
Cabana Meteo – NCP 1009  
Cabana Fântânele se află pe U.A.T. comuna Ceahlău. 

Descriere şi dotare. În înfăţişarea actuală (1988) a cabanei se disting uşor cele trei 
faze principale de realizare şi extindere a construcţiei: vestibulul, bucătăria, bufetul şi sala 
de mese constituie clădirea iniţială din beton şi piatră; cele două dormitoare mari, cu 
priciuri suprapuse, reprezintă extinderea realizată ulterior (azi sunt transformate în săli de 
mese); corpul de clădire cu trei niveluri, lipit de cel anterior, este o construcţie a ultimilor 
ani. Această ultimă componentă a cabanei, cu parterul din piatră, etajul I din cărămidă şi 
etajul II din buşteni, ultimele două acoperite la exterior cu draniţă, este folosită ca spaţiu de 
cazare în camere cu 2-3 paturi şi dormitoare mai mari. Încălzirea este asigurată cu lemne 
în sobe de teracotă, luminarea electrică este obţinută de la reţea, iar apa curentă este 
adusă prin conductă de la Fântâna Rece, prin intermediul unui bazin din beton construit pe 
Vârful Lespezi. 

Cabana Meteo este construită în perioada 1980-1985 fiind un spațiu necesar 
meteorologilor. La data construirii și-au asigurat alimentarea cu apă din preluarea unui 
izvor din imediata vecinătate, iar pentru canalizare sunt utilizate fose septice, ca și sistemul 
de la Dochia. 

Activitati: 

Cabana Dochia – turism. 
Cabana Meteo – locuință și sediu personal stație meteo Vf. Toaca. 
Pentru viitor modernizare și aducere în standardele europene pentru activitățile 

desfășurate. 
 
Istoric. După încercările nereuşite făcute în anul 1906 la Fântâna Rece şi în anul 

1908 chiar pe actualul loc al adăpostului montan, a fost construită, în sfîrşit, cabana mult 
dorită. În anul 1912, membrii secţiei de turism ai Societăţii de Gimnastică, Sport şi Muzică 
din Iaşi au organizat un comitet, din care făceau parte şi profesorii Dimitrie Cădere şi Ion 
Praja. Astfel, cu ajutorul unor subvenţii obţinute de la instituţii, subscripţii ale membrilor 
societăţii şi ale altor iubitori ai muntelui, s-a purces la ridicarea unei construcţii din beton. 
Lucrarea a durat din primăvară până în toamna anului 1913. Inaugurarea cabanei a avut 
loc în ziua de 5 august 1914. Este prima cabană turistică construită în Carpaţii Răsăriteni. 
Ca urmare a deteriorării grave a adăpostului montan în timpul primului război mondial, au 
fost efectuate importante lucrări de restaurare, prin grija aceleiaşi societăţi. La 6 august 
1922, cu ocazia sărbătoririi Ceahlăului (Ziua Muntelui cum spun localnicii), refăcută, 
cabana (aproximativ 30 de locuri) a fost pusă din nou la dispoziţia drumeţilor, de astă dată 
pentru un timp îndelungat. La inaugurare au fost prezente 606 persoane. 

Următoarea refacere a cabanei a avut loc în anul 1946, iar în anii 1958-1959 a fost 
extinsă pentru a putea primi mai mulţi turişti (120 locuri). Încăperilor vechi le-au fost 
adăugate altele noi, cu ziduri din piatră fixată cu mortar, şi a fost introdusă lumina electrică. 
În anul 1962 cabana putea găzdui 150 turişti la priciuri. Între anii 1984-l988, capacitatea şi 
condiţiile de confort ale cabanei au crescut prin adăugarea unei noi aripi, cu trei niveluri. 
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2.11 Probleme de mediu 

 
Calitatea mediului în orașul Bicaz 

 
Calitatea mediului înconjurător devine unul din elementele cheie pentru 

redimensionarea factorului de civilizație urbană. 
 
Date specifice cu privire la ariile protejate sunt prezentate în raportul de mediu cu 

încadrările legale ale acestora. 
 
Surse de poluare a atmosferei 
 
Calitatea atmosferei din orașul Bicaz este afectată de poluanți emiși de surse de 

tip industrial și de tip urban (traficul rutier). 
Sursele de poluare istorice legate de emisiile de fabricile de var, ciment şi 

azbociment au dispărut ca urmare a restructurărilor economice şi a măsurilor de reducere 
a emisiilor. Rămâne problema depoluării istorice. Alte surse sunt ocazionale şi sunt 
identificate la cetăţenii care dau foc primăvara gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor 
materiale post-utilizare ignorând normele şi restricţiile impuse de legislaţie. 

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse 
atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor 
scurmătoare în cartierele cu specific rural. 

Sursele de poluare industrială actuale sunt date de activităţile dezvoltate în oraş: 
prelucrarea lemnului şi mobilă, prelucrări mecanice. Nu se constată emisii de poluanţi care 
să pună în pericol starea de sănătate a oamenilor şi să afecteze biodiversitatea. 

Direcţia dominantă a vântului şi condiţiile reduse de dispersie a poluanţilor 
(circulaţie slabă a aerului, calm atmosferic şi inversiuni termice frecvente), generate de 
relieful zonei, nu aduc în mod semnificativ poluanţi care să afecteze gradul de afectare a 
atmosferei. Totuşi, există un proces lent de degradare a atmosferei prin uniformizarea 
compoziţiei pe arii geografice largi. 

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt 
reprezentate în principal de traficul rutier. Zonele din vecinătatea căilor rutiere sunt afectate 
de poluanţi din emisiile de eşapament. 

 
Calitatea aerului 
 
Monitorizarea calității aerului în zonă se face prin Stația Neamț 3 (NT3) – stație 

automată care face parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului 
(RNMCA). 

Stația Neamț 3 este o stație de tip industrial, amplasată în comuna Tașca, sat 
Hămzoaia. Aceasta evaluează influența activității industriale din zonă asupra calității 
aerului. Poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO/NO2/NO3/NO4), 
pulberi în suspensie (PM10). 

 
 
 
 
 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Orașul Bicaz, Judeţul Neamţ  

87 

 
Tabel 26 Valori măsurate la stația automată NT3 Tașca 

Valori măsurate la stația automată de monitorizare  
a calității aerului – NT3 Tașca 

Poluant Medie anuală Unitate măsură Număr depășiri Captură de date 
(%) 

SO2 6.06 µg/m3 0 89.2 

NO2 11.40 µg/m3 0 46.2 

PM10 
nefelometric 

22.45 µg/m3 11 76.2 

PM10 
gravimetric 

20.96 µg/m3 2 40.7 

 
La staţia automată NT3 în anul 2012 s-au înregistrat 2 depăşiri a C.M.A. 

(concentraţia maximă admisă) la PM10 măsurată prin metoda gravimetrică (metoda de 
referinţă) şi 11 depăşiri a C.M.A. la PM10 măsurată prin metoda nefelometrică. Aceste 
depăşiri s-au înregistrat după cum reiese şi din grafic în lunile de iarnă şi se datorează 
condiţiilor meteo nefavorabile şi emisiilor provenite din instalaţiile de ardere. 

Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului ambiental valorile limită ale 
concentraţiilor de PM10 nu trebuie depăşite mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic. 

Valorile măsurate în această zonă sunt influențate de aportul fabricii de ciment de 
la Tașca. Acestea sunt, însă, în scădere, mult sub valorile limită de emisii maxime 
autorizate cu combustibili alternativi. 

 
Surse de poluare a apelor și calitatea acestora 
 
Alimentarea cu apă potabilă a orașului Bicaz se face din captarea de la Ticoș de 

pe teritoriul comunei vecine, Tașca. Riscul de poluare este favorizat de sensibilitatea apei 
captate la un regim pluviometric sărac și la contaminare microbiologică. 

Principalele surse de ape uzate din oraş provin din: 
- activităţi zootehnice partea lichidă care uneori se stochează separat. De cele mai 

multe ori cu acestea se hidratează platformele de gunoi zootehnice. Fenomenul se 
manifestă mai ales în cartierele cu specific rural;  

- activităţi de servicii: spălarea maşinilor în regim necontrolat. Se utilizează 
detergenţi (biodegradabili); aceste ape nu se colectează, dar contaminează semnificativ 
spaţiul intravilan; 

- activităţi menajere şi sociale rezultate din activităţile casnice. 

Apele uzate industriale au pondere redusă în reţeaua de colectare, iar gradul de 
încărcare poluantă nu este semnificativ. 

Fabrica de ciment de la Tașca se încadrează în limitele legale autorizate, calitatea 
apelor menajere fiind periodic monitorizată de către: laboratoare proprii, Direcția Apelor 
Siret Bacău și un laborator independent acreditat. Tabelul de mai jos prezintă valorile 
emisiilor specifice din 2013 în comparație cu rezultatele obținute prin folosirea celor mai 
bune tehnologii disponibile în Uniunea Europeană. 
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Tabel 27 Indicator emisii Fabrica Taşca 

Indicator UM Fabrica Tașca Cele mai bune valori 
UE 

Emisie pulberi cuptor kg/t clincher 0.0103 0.01 – 0.4 

Emisie Nox cuptor kg/t clincher 0.55 < 0.4 - 6 

Emisie SO2 cuptor kg/t clincher 0.025 < 0.02 - 7 

Emisie CO cuptor kg/t clincher 1.11 1 - 4 

 
Calitatea apelor de suprafață 
 
Râul Bistrița se încadrează în clasa I de poluare, dar râul Bicaz în clasa II, datorită 

încărcărilor rezultate din exploatările minerale de suprafaţă. Unele pâraie au o încărcătură 
poluantă semnificativă provenită de la depozitarea necontrolată a gunoaielor menajere. 

În cazul Lacului Izvorul Muntelui, rezultatele investigațiilor hidrochimice și 
hidrobiologice întreprinse în anul 2007 au condus la următoarea concluzie: 

• din punct de vedere fizico-chimic  lacul se încadrează în clasa a I-a de calitate; 

• din punct de vedere trofic lacul se află în stadiul mezotrof după fosforul total, în 
stadiul eutrof, după azotul mineral total, în biomasa fitoplanctonică în stadiul 
pligotrof, iar după clorofila A, în stadiul ultraoligotrof. 
Elementele biologice de calitate (compoziţie taxonomică, abundenţă numerică şi 

biomasă) prezentate mai sus, privind componentele biotice fitoplancton, fitobentos şi faună 
bentică, coroborate cu cele fizico-chimice indică o stare ecologică bună a lacului. 

În schimb, barajul provoacă acumularea unor gunoaie, mai ales ambalaje de PET 
aduse de ape de pe ariile turistice învecinate. Frecvenţa rară a curăţărilor determină un 
aspect neplăcut a suprafeţei apei în zona barajului. 

 
Calitatea apelor subterane 

 

Apele subterane sunt urmărite în cartierele oraşului prin analiza periodică a 
fântânilor. Apele subterane de pe teritoriul oraşului nu sunt afectate de poluanţi de tip 
nitriţi/nitraţi. 

 
Surse de poluare ale solului 
 
Nu se poate vorbi despre o poluare excesivă a solului şi subsolului ca urmare a 

acţiunilor antropice sau naturale.  
Se remarcă o duritate excesivă a solului, o creştere a conţinutului de nitraţi 

nemetabolizaţi de către plante. În schimb, pH-ul este normal, iar compoziţia minerală 
favorabilă vegetaţiei normale. 

În zonele din imediata vecinătate a drumurilor judeţene de acces în oraş există o 
concentraţie ridicată de plumb şi alţi poluanţi persistenţi proveniţi din combustia 
carburanţilor auto. 

 
Surse de poluare fonică 
 
Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier. Pe teritoriul oraşului acesta 

nu este atât de semnificativ încât să afecteze activitatea umană. 
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Trebuie cunoscut faptul că depăşirea limitelor admise prin normele de sănătate 

publică determină afecţiuni: oboseală, dureri de cap, ameţeli, dureri articulare, afecţiuni 
respiratorii acute, tulburări ale somnului. 

Nu s-au semnalat creşteri ale nivelului de zgomot datorate activităţilor industriale 
de pe teritoriul oraşului. 

 

2.12. Disfuncționalități 

 
Dezechilibre în activitatea și dezvoltarea economică: 
 

❖ declinul activităților economice de bază și complementare; 
❖ utilizarea redusă a capacităților de producție existente pe teritoriul orașului; 
❖ ritm lent de restructurare, retehnologizare și modernizare a acestora; 
❖ slaba dezvoltare tehnică a tuturor sectoarelor din agricultură; 
❖ inexistenta unui sprijin acordat I.M.M.-urilor pentru dezvoltarea serviciilor în 

zona rurală; 
❖ slaba infrastructură de sprijin a afacerilor; 
❖ slaba implementare a sistemului de asigurare a calității produselor și 

producției; 
❖ ponderea redusă a I.M.M.-urilor în sectorul productiv și de servicii (cu 

excepția comerțului și a alimentației publice; 
❖ lipsa unui sistem de implementare a cunoștințelor de marketing, 

management, asigurare a calității către întreprinzătorii și managerii din 
regiune; 

❖ insuficienta promovare a potențialului investițional al regiunii; 
❖ calitatea slabă a serviciilor către populație; 
❖ dimensiunile reduse ale exploatațiilor agricole; 
❖ lipsa unor sisteme de colectare, prelucrare și valorificare superioară a 

produselor specifice; 
❖ necesitatea modernizării fondului construit (sediul Primăriei Orașului, 

complexul comercial, parcuri, locuințe.); 
❖ utilizarea tehnicilor agricole înapoiate, care determină practicarea unei 

agriculturi primitive și neperformante. 
 

Disfuncții privind evoluția populației, probleme sociale rezultate din dezechilibrul 
dintre ocuparea forței de muncă și locurile de muncă: 
 

❖ utilizarea necorespunzătoare a forței de muncă disponibilizată ca urmare a 
procesului de restructurare a economiei; 

❖ ritmul lent de creare a unor activități generatoare de noi locuri de muncă; 
❖ scăderea drastică a veniturilor populației. 
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Aspecte incompatibile și incomode în relațiile dintre diverse zone funcționale: 

 
❖  posibilitățile reduse ale acesteia la dotări publice și sociale (cămine, 

grădinițe, școli, etc.); 
❖ degradarea unor factori demografici (reducerea sporului natural și tendința 

spre îmbătrânire a populației); 
❖ lipsa zonei cu plantație de protecție între zona industrială și cea de locuit. 

 
Condiții nefavorabile ale cadrului natural: 

 
❖ existența proceselor de despădurire și a proceselor de eroziune și a 

alunecărilor de teren și inundațiilor; 
❖ lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 

mlăştinos), ca termen imediat. 
❖ includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea 

zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de 
degradare prin alunecări de teren şi asigurarea de fonduri pentru realizarea 
acestora, în primă etapă acelea care să asigure protecţia zonelor din 
intravilan. 

❖ zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. şi care constau în 
alunecări de teren și inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei 
locale ca, pe baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării 
lor. 

 
Protejarea zonelor cu potențial cultural valoros: 

 
❖ inexistența de obiective și manifestări care să pună în evidență tradițiile și 

obiceiurile specifice regiunii. 
 

Nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent: 
 

❖ sistarea unor investiții sau lipsa resurselor financiare pentru finalizarea sau 
realizarea unor obiective noi de infrastructură majoră (din dotări social-
culturale și construcții de locuințe); 

❖ degradarea fondului de locuire existent; 
❖ lipsa mijloacelor financiare pentru repararea și reabilitarea acestora; 
❖ insuficienta informare și educare a populației în domeniul protejării și 

conservării mediului. 
 

Aspecte critice legate de organizarea circulației și transport: 
 

❖ procentul scăzut de drumuri modernizate; 
❖ neîntreținerea tramei stradale; 
❖ existența unui număr mare de căi de comunicație care prezintă un profil 

transversal necorespunzător dotărilor mobile P.S.I.; 
❖ rețeaua majoră de căi de comunicații este neadecvată la cerințele traficului, 

conform standardelor, datorită următoarelor incoveniente: 
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• dimensionarea necorespunzătoare a profilelor transversale și 
insuficiența capacității portante a căilor de comunicație care străbat 
localitatea; 

• capacitate redusă; 

• este necesară remodelarea centrului și a zonei de locuit împreună cu 
rezervarea de terenuri pentru dotări noi (șanțuri, spații verzi, piste de 
bicicliști, iluminat stradal, rețele de apă și canalizare) sau extinderea 
celor vechi rezultate în urma calculului în funcție de populația propusă. 

 
Alte disfuncționalități: 

 
❖ lipsa unui sistem de monitorizare integrală a calității aerului, apei și solului; 
❖ o reconsiderare a zonei centrale și rezervarea de amplasamente pentru:  

• sedii de firme, agenți economici, filiale bănci; 

• grădinițe, extinderi clase la școli; 

• spații comerciale, alimentație publică; 
❖ nedelimitarea zonelor de protecție sanitară pentru luciurile de apă; 
❖ lucrări necorespunzătoare sau în stadiu avansat de uzură la nivelul rețelelor 

tehnico - edilitare; 
❖ aglomerarea malurilor, a albiilor râurilor și a zonelor unde s-au aruncat și 

depozitat necontrolat deșeurile menajere și animale, datorită lipsei depozitelor 
controlate de deșeuri menajere și a puțurilor seci; 

❖ nepracticarea colectării selective a deșeurilor; 
❖ lipsa platformelor de gunoi ecologice; 
❖ inexistența zonelor cu plantație de protecție între zona industrială și cea de 

locuit. 
❖ scăderea forței de muncă activă și calificată cauzată de emigrări masive; 
❖ lipsa unor atracții pentru turiști pe teritoriul orașului, zona centrală; 
❖ nu există preocupare a societății civile pentru starea mediului; 
❖ tendințe de depozitare neorganizată a deșeurilor solide; 
❖ inexistența unor firme de transport aparținând localității; 
❖ existența riscului de emisii solide la fabrica de ciment; 
❖ existența terenurilor predispuse la alunecări de teren; 
❖ existența terenurilor argiloase, terenurilor inundabile; 
❖ condiții de locuit neadaptate la exigențele moderne; 
❖ servicii slabe de sănătate, personal insuficient; 
❖ lipsa de informare privind riscurile de poluare; 
❖ lipsa investițiilor pentru dezvoltarea afacerilor; 
❖ spații verzi publice amenajate insuficiente; 
❖ starea precară a depozitelor de deșeuri; 
❖ sectorul servicii este slab reprezentat; 
❖ potențial turistic insufient valorificat; 
❖ venituri reduse din servicii. 
 

Din analiza situației existente cu privire la stadiul actual de dezvoltare economico-
socială a ORAȘULUI BICAZ, JUDEŢUL NEAMŢ, rezultă că în profil teritorial se manifestă 
o serie de disfuncționalități în dezvoltare, cu evoluții critice conflictuale, care necesită 
măsuri de atenuare și eliminare prin politici specifice în vederea unei dezvoltări armonioase 
și echilibrate. 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Orașul Bicaz, Judeţul Neamţ  

92 

2.13 Necesități și opțiuni ale populației  

- Reabilitare liceu, școli, grădinițe, clubul copiilor; 
- Modernizarea sistemului educativ pentru eficientizarea procesului; 
- Modernizări și dotări ale spațiilor cu funcții medicale; 
- Promovarea spiritului atreprenorial pentru dezvoltarea unor activități de producție 

pentru valorificarea resurselor locale; 
- Sprijinirea mediului de afaceri local pentru accesarea de fonduri în vederea 

dezvoltării afacerilor și creșterii competitivității economice; 
- Amenajări de luciu de apă pentru piscicultură și acvacultură; 
- Dezvoltarea potențialului agricol; 
- Împădurirea unor suprafațe de teren supuse la alunecări; 
- Dezvoltarea sectorului pentru servicii către populația stabilă și pentru turiști; 
- Susținerea unei campanii de promovare turistică a orașului; 
- Înființarea unor activități complementare în sprijinul turismului: baze sportive 

(patinoar, pârtii de schi, terenuri golf, tenis, bazin de înot, pescuit, etc.); 
- Formarea și atragerea resurselor umane competente pentru susținerea 

inițiativelor de dezvoltare a turismului (lucrători în turism, managementul 
afacerilor); 

- Promovarea unei politici stimulatoare pentru dezvoltarea fondului construit; 
- Parcelarea și concesionarea de terenuri pentru familii tinere; 
- Zonarea terenurilor agricole și neagricole pentru adaptare la sisteme moderne de 

valorificare și asigurare acces; 
- Soluții de stopare a poluării și proovarea unui program de restaurare ecologică; 
- Valorificarea potențialului turistic; 
- Promovarea unei politici de încurajare a activităților de exploatare a resurselor 

regenerabile; 
- Activități de educare a populației cu privire la necesitatea și modul de gestionare 

al deșeurilor menajere solide; 
- Extinderea rețelei de furnizare a apei potabile; 
- Extinderea rețelei de canalizare; 
- Modernizarea stației de epurare; 
- Extinderea rețelei de gaz metan pentru acoperirea nevoilor energetice ale 

populației și instituțiilor; 
- Promovarea unui proiect comunitar de modernizare a spațiilor verzi în spațiile 

special amenajate; 
- Soluții tehnice de stabilizare a cursurilor apelor de suprafață de pe teritoriul 

orașului; 
- Încurajarea formelor de asociere a societății civile pentru participare la viața 

publică a localității. 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.1. Studii de fundamentare 

Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă: 

- Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele cu riscuri naturale; 

- Echiparea edilitară a orașului în condiţii ecologice; 

- Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale; 

- Dezvoltarea economiei locale; 

3.2. Evoluție posibilă, priorități 

Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ orașul în zona 
teritorială cu profil turistic - recreativ, cu gospodării care corespund condiţiilor pentru 
practicarea activităţilor de agroturism. 

Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unităţi industriale, de 
unităţi agrozootehnice, de unităţi prelucrătoare de lemn exploatat în oraș. 

 

Obiective: 

- Se impune, cu prioritate, analiza pe bază de P.U.Z. a zonelor trecute cu 
indicativul de (I.T.) interdicţie temporară. 

- Modernizarea zonei de circulaţie (drumuri naționale, județene, comunale, străzi 
interioare), lucrări de întreţinere a întregii reţele de poduri. 

- Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 
mlăştinos), ca termen imediat. Pentru evitarea alunecărilor de teren, Primăria Orașului 
Bicaz va planta arbori: salcâmi, iov, mlajă, răchită, stâlpare. 

- Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, apă poatbilă, iluminat stradal, etc., inclusiv instalaţii aferente). 

Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 
dezvoltare ale administraţiei publice locale, funcţie de fondurile avute la dispoziţie de 
Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat). 

3.3. Optimizarea relațiilor în teritoriu 

Pentru optimizarea relațiilor în teritoriu sunt necesare: 

- Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în circulația 
publică și asigurarea liberei deplasări a cetățenilor; 

- Evaluări periodice ale necesarului de transport de persoane și de marfă din zonă 
și promovarea acestuia în rândul transportatorilor locali; 

- Menținerea în stare bună a drumurilor și a principalelor căi de acces;  

- Reabilitarea drumului forestier care face legătura cu satele Izvorul Alb și Secu; 

- Diminuarea, ținerea sub observație a alunecărilor de teren pe DN 15, în zona 
barajului Izvorul Muntelui; 
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În urma propunerilor de modernizare a drumurilor din cadrul oraşului Bicaz se 
evidenţiază următoarele lungimi pe categorii de drumuri: 

 

Tabel 28 Lungimi drumuri propuse 

Categorii drumuri Lungime(km) propus 

DN 24,8 

DJ 15,7 

Străzi principale 19,5 

Străzi secundare 27,2 

Drumuri de exploatare 44,6 

 
Planul Urbanistic General al Orașului Bicaz va respecta următoarele prevederi 

conform Ordonanței de urgență 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și 
reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române: 

- În zona de protecţie a căii ferate (100 m din ax cale ferată) se vor amplasa 
construcţii doar cu acordul C.F.R. 

- Se interzice amplasarea construcţiilor în zona de siguranţă a căii ferate (20 m 
din ax cale ferată). 

3.4. Dezvoltarea activităților 

După cum am mai menționat în capitolele anterioare pentru o dezvoltare temeinică 
a activităților la nivelul orașului este nevoie de sprijinirea mediului de afaceri local pentru 
accesarea de fonduri în vedera dezvoltării afacerilor și creșterii competitivității economice. 

Este necesară dezvoltarea potențialului agricol prin educarea populației și 
aplicarea unei agriculturi sustenabile. Se impune o creștere a competivității sectorului 
agricol și o creștere a valorii adăugate a produselor forestiere. 

Piscicultura și acvacultura trebuie întreținută și dezvoltată prin amenajarea de luciu 
de apă. 

O alta măsură constă în integrarea produselor cu specific tradițional în circuitul 
local și regional de distribuție. Se vor urmări în acest sens următoarele aspecte: 

- Facilitarea accesului micilor producători în piețele agroalimentare ale orașului 
Bicaz și a zonelor învecinate; 

- Organizarea periodică de târguri agro-alimentare cu produse specific tradiționale 
în localitățile urbane ale județului Neamț; 

- Campanii de promovare a produselor agricole obținute pe plan local; 

- Crearea unor mărci locale pentru produsele alimentare ecologice tradiționale; 

- Sprijin petru construirea și modernizarea de spații de stocare a produselor cu 
specific tradiţional. 

Turismul va purta un rol foarte important în dezvoltarea economică viitoare a 
orașului Bicaz. Se vor urmări astfel următoarele aspecte: 

- Dezvoltarea sectorului pentru servicii către populația stabilă și pentru turiști; 
- Îmbunătățirea infrastructurii turistice, crearea și reabilitarea spațiilor de cazare; 
- Dezvoltarea ofertei turistice; 
- Susținerea unei campanii de promovare turistică a orașului; Editarea de publicații 

promoționale și materiale audio-video; 
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-Înființarea unor activități complementare în sprijinul turismului:  
baze sportive (patinoar, pârtii de schi, terenri golf, tenis, bazin de înot, pescuit, etc.); 

- Valorificarea zonei montane adiacente zonei centrale; 
- Crearea de parcuri de agrement outdoor (tiroliene, cățărare, trasee montane, 

tenis de câmp) și indoor (tenis de masă, bowling); 
- Realizarea de trasee turistice de echitație; 
- Realizarea și dezvoltarea evenimentelor sportive (cross, ciclism, etc.); 
- Realizarea unei piste pentru biciclete pe malul lacului Bicaz; 
- Oferirea în zonele publice principale ale orașului a accesului la internet de tip 

wireless; 
- Amenajarea unor zone de promenadă cu acces la restaurante și cafenele; 
- Reabilitarea drumului județean 155F axial Durău – Izvorul Muntelui; 
- Modernizarea și extinderea locurilor de parcare; 
- Organizarea periodică de spectacole, festivaluri și elemente culturale; 
- Susținerea activităților de sporire a mândriei locale prin dezvoltarea festivalului de 

datini și obiceiuri de iarnă și crearea unor festivaluri tematice; 
- Organizarea de teatre în aer liber pentru copii și adulți; 
- Dezvoltarea unui sistem de marcare a atracțiilor turistice (panouri, hărți turistice); 
- Implementarea de sisteme electronice pentru susținerea activităților turistice; 
- Formarea și atragerea resurselor umane competente pentru susținerea 

inițiativelor de dezvoltare a turismului (lucrători în turism, managementul afacerilor); 
- Realizarea de campanii de promovare și conștientizare a practicării unui turism 

prietenos cu mediul înconjurător. 

3.5 Evoluția populației 

Populația stabilă a orașului Bicaz se află într-o scădere continuă, remarcându-se o 
scădere considerabilă de la 8957 de locuitori în 2000 la un număr de 8108 de locuitori în 
anul 2013.  

Acest fapt este influențat de o serie de factori, fenomene demografice negative 
înregistrate în rândul populației orașului. 

Sporul natural negativ și scăderea progresivă a populației tinere favorizează 
îmbătrânirea demografică dând naștere unor estimări negative în evoluția populației la 
nivelul orașului Bicaz. 

Având în vedere această scădere constantă a populației se estimează o scădere 
continuă și pe viitor. O creștere a populației ar putea fi favorizată de mărirea suprafeței 
intravilanului orașului și de dezvoltarea economică și turistică a orașului. 

3.6. Organizarea circulației 

Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun 

Reţeaua stradală de toate gradele este de calitate mediocră, intersecţiile de străzi 
nu sunt realizate conform normelor tehnice, o parte dintre străzile interioare sunt din 
pământ tasat natural, greu practicabile în anotimpurile umede. 

Se impun, ca prioritate de intervenţie: 
- Refacerea şi modernizarea conform normelor specifice a DN 15 pe anumite 

porțiuni şi amenajarea intersecţiilor; menținerea sub control a alunecărilor de teren; 
- Reabilitarea drumului forestier care face legătura cu Izvorul Alb și Secu; 
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- Modernizarea străzilor interioare zonelor de locuit, inclusiv a intersecţiilor. 
Deschiderea de noi drumuri în intravilan, în enclave neconstruite, se va face pe 

bază de P.U.Z. Şi amplasarea de noi construcţii, deasemenea, se va face după realizarea 
pe teren a lucrărilor de infrastructură. 

Transportul local se asigură spre municipiul Piatra Neamţ, spre localitățile Borca, 
Petru Vodă, Tașca și Bicaz Chei de către următoarele firme: Conspastru, Megatravel și 
Edy Trans. Unităţile transportatoare vor fi obligate să modernizeze staţiile de călători şi să 
menţină permanent o stare de igienă corespunzătoare. 

În cadrul sistemului reţelei de circulaţie este necesară întreţinerea podurilor şi a 
podeţelor. În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări. 

 
Drumul național DN 15 Bicaz - Bacău traversează la km 287+062 râul Bicaz pe un 

pod de arce de 61,58 m. Podul prezintă o structură static nedeterminată alcătuită din două 
arce elastice de beton armat, dublu încastrate, cu calea sus în conlucrare cu tablier elastic 
de beton armat pe cadre continui, stâlpi și 2 grinzi longitudinale solidarizate transversal cu 
antretoaze la fiecare 5,00 m și placă de beton armat la partea superioară. 

Observații făcute în urma expertizei firmei elaboratoare a proiectului – S.C. POD – 
PROIECT S.R.L. Iași: 

-elementele structurale prezintă defecte de suprafață ale betonului – culoare 
neuniformă, imperfecțiuni geometrice. În zona gurilor de scurgere sunt infiltrați și 
eflorescente reduse; 

-antretoazele prezintă defecte de execuție reparate prin tencuire; există zone de 
suprafață în care armătura nu are strat de acoperire; se constată infiltrații și eflorescente în 
câmpul plăcilor de beton armat și în consola trotuarului; 

-zonele de încastrare prezintă suprafețe microfisurate; 
-betonul din culei are segregări, este erodat și există zone în care armăturile nu au 

acoperire și sunt corodate; 
-lipsa treptelor de acces, casiurilor, șanțurilor pereate de la piciorul taluzurilor, 

racordare defectuoasă; 
-apărarea de mal aval mal drept și fundația sfertului de con este complet distrusă; 
-pereul de protecție din zona culeelor îngropate și fundațiile aferente, este complet 

distrus de viituri; 
-gurile de scurgere nu au capace și prezintă degradări majore; 
-straturile căii sunt necorespunzătoare, hidroizolația este complet distrusă; 
-îmbrăcămintea pe trotuare este degradată și chiar lipsește pe suprafețe extinse 
-parapetul este rupt pe circa jumătate din lungimea podului, pe ambele trotuare 
-bordurile sunt degradate, iar plăcile care acoperă golul tehnic din trotuare nu sunt 

rostuite sau lipsesc local 
-podul nu corespunde sub aspectul evoluției traficului greu din zonă care se 

apropie clasei E de încărcare – vehicul special pe roți V80 și convoi de autocamioane A30. 
Se apreciază calitatea lucrărilor de întreținere ca nesatisfăcătoare datorită faptului 

că nu s-a intervenit pentru a se semnaliza sau a se remedia provizoriu situația creată 
datorită distrugerii parapetului pietonal pe ambele trotuare ale podului. 

Sunt recomandate astfel următoarele lucrări: 
-variantă de ocolire pe perioada de execuție a lucrărilor de reabilitare 
-consolidarea cu materiale compozite – Fibre de Carbon – a grinzilor principale, a 

arcelor, a stâlpilor și a antretoazelor pentru creșterea clasei de încărcare la clasa E de 
încărcare – convoi de autocamioane A30, vehicul special pe roți V80 

-lucrări de reparații la nivelul culeelor 
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-lucrări de reparații la nivelul albiei – apărări de maluri 
-lucrări de reabilitare a plăcii de beton armat a tablierului și creșterea dimensiunii 

pentru a se putea asigura gabaritul de 7,80 + 2 x 1,50 m. 
-lucrări de refacere a căii de pe pod; refacerea completă a hidroizolației a căii și a 

trotuarelor; refacerea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație; refacerea 
parapetului 

-lucrări de refacere a racordării podului cu rampele de acces; refacere casiuri, 
scări, pereuri. 

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean DJ 155F Izvorul Muntelui – Bicaz, a 
reţelelor de energie electrică şi de telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a 
drumului avându-se în vedere asigurarea spaţiilor de dezvoltare viitoare a drumului cu 
minim lăţimea unei benzi de circulaţie, zona de siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de 
minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. 

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în care 
drumul este în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, 
dar nu mai mic de 60º. 

Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de 
telecomunicaţii se face prin forare orizontală. 

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, a 
conductelor pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a 
drumului. 

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul este 
în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar nu mai 
mic de 60º. 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a 
drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi 
gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minim 26 m 
pentru drumurile naţionale, de minim 24 m pentru drumurile judeţene şi de minim 20 m 
pentru drumurile comunale. 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea 
oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m 
de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al 
drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes 
naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere 
unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective 
turistice, cartiere, rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau 
construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii se 
vor executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona drumului. 

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere amenajarea 
acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de capacitate 
corespunzătoare scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor. 

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de 
categorie superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20m. 
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Amplasarea staţillor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice 
locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil + 
acostament). Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor pentru 
scurgerea apelor. 

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor 
platforme din beton rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici. 

 
Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul 

drumului judeţean. 
Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe 

tubulare care să asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului. 
Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se 

vor avea în vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului CD 
173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumrilor publice şi Normativ 
CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 

Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face numai 
cu acordul administratorul drumului.  
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3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii 
şi amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul 2031. 

 În componenţa intravilanului propus intră următoarele areale: 

 - localitatea de reşedinţă – oraşul Bicaz  =   224,07 ha; 

 - localitatea Capșa    =     86,65 ha; 

 - localitatea Dodeni    =     64,26 ha; 

 - localitatea Izvorul Muntelui  =   191,68 ha; 

 - localitatea Izvorul Alb    =   190,87 ha; 

 - localitatea Potoci     =   164,41 ha; 

 - localitatea Secu     =     81,68 ha; 

 Totalul terenului intravilan propus  = 1003,64 ha. 

  

 Zonificarea funcţională propusă preia configuraţia celei existente şi este 
prelucrată şi ordonată potrivit exigenţelor de organizare viitoare a localităţilor din comună. 

  
Localitatea Izvorul Alb 

 La nivelul zonificării funcționale se propun următoarele: 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 

 - Propunere zonă picnic. 

 
Localitatea Dodeni 

 La nivelul zonificării funcționale se propun următoarele: 

▪ zona de gospodãrire comunalã: 

 - Propunere înființare cimitir nou. 

 

Localitatea Potoci 

 La nivelul zonificării funcționale se propun următoarele: 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 

 - Propunere zonă picnic. 

▪ zona de gospodãrire comunalã: 

 - Propunere spațiu frigorific animale moarte și platformă depozitare 

dejecții animale. 

 
În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări 

funcţionale existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 
La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru 

această lucrare, date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale orașului şi necesităţile 
de dezvoltare, toate acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane din România. 

Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu 
intravilanul propus se prezintă astfel: 
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Tabel 29 Intravilan propus oraş Bicaz Zonificare existentă 
 

Localitate/ [Ha]/% Intravilan UAT 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 176.87 17.62 

Unitati industriale si depozite 31.82 3.17 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 27.03 2.69 

Cai de comunicatie - transport rutier 56.76 5.66 

Cai de comunicatie - transport feroviar 11.02 1.10 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 68.59 6.83 

Constructii tehnico-edilitare 2.71 0.27 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.42 0.14 

Terenuri libere 600.82 59.86 

Ape 5.72 0.57 

Terenuri neproductive 20.88 2.08 

Total 1003.64 100.00 

 

Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa 
funcţiunea terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea funcţională dominantă şi/sau 
către zonarea funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente, a necesităţilor de 
dezvoltare ale orașului şi a dreptului asupra proprietăţii. 

Astfel zonificarea propusă devine, conform tabelului: 
 
Tabel 30 Intravilan propus oraş Bicaz Zonificare propusă 
 

Localitate/ [Ha]/% Intravilan UAT 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 769.75 76.70 

Unitati industriale si depozite 31.82 3.17 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 28.97 2.89 

Cai de comunicatie - transport rutier 56.76 5.66 

Cai de comunicatie - transport feroviar 11.02 1.10 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 74.60 7.43 

Constructii tehnico-edilitare 2.71 0.27 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.42 0.14 

Terenuri libere 0.00 0.00 

Ape 5.72 0.57 

Terenuri neproductive 20.88 2.08 

Total 1003.64 100.00 

 

Complementar, 1% din suprafaţa terenurile libere s-a propus a fi distribuită către 
zona Spaţii verzi, sport, agrement. 
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Tabel 31 Intravilan propus Bicaz Zonificare existentă 

 

Localitate/ [Ha]/%

Zonificare functionala U.T.R. 1.a. % U.T.R. 1.b. % U.T.R. 1.c. % U.T.R. 1.d. % U.T.R. 1.e. % U.T.R. 1.f. % U.T.R. 1.g. % U.T.R. 1.h. % U.T.R. 1.i. % U.T.R. 1.j. % U.T.R. 1.k. % U.T.R. 1.l. % U.T.R. 1.m. % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 7.04 24.01 8.93 28.94 3.13 52.86 11.27 35.93 2.55 12.55 6.67 20.59 4.65 25.50 2.07 42.83 4.94 27.51 0.00 0.00 3.38 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.62 24.38

Unitati industriale si depozite 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 1.69 0.07 0.20 0.86 4.74 0.99 20.53 3.23 17.98 17.45 91.39 2.64 28.12 0.00 0.00 0.00 0.00 25.61 11.43

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Institutii publice si servicii 2.99 10.20 0.19 0.63 0.04 0.60 2.99 9.52 1.05 5.14 0.50 1.54 1.16 6.38 0.00 0.00 2.01 11.21 0.54 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 40.09 13.06 5.83

Cai de comunicatie - transport rutier 5.96 20.32 2.55 8.28 0.77 12.97 3.83 12.20 1.37 6.73 1.79 5.51 2.37 12.99 0.00 0.00 1.28 7.14 0.51 2.66 0.99 10.52 0.05 12.04 0.36 9.13 21.82 9.74

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 34.64 0.61 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 11.49 0.57 2.98 0.73 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02 4.92

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 9.75 33.24 5.15 16.71 0.17 2.82 5.88 18.73 0.82 4.03 2.25 6.94 3.13 17.16 0.00 0.00 0.86 4.80 0.00 0.00 1.22 12.95 0.00 0.00 0.06 1.41 29.27 13.06

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.32 1.59 7.80 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 87.96 0.00 0.00 2.09 0.93

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.47 1.60 0.35 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.37

Terenuri libere 1.18 4.04 13.21 42.83 1.49 25.23 4.39 13.99 5.50 27.00 19.25 59.41 4.81 26.37 1.77 36.64 3.05 16.98 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 49.37 56.61 25.26

Ape 1.46 4.97 0.44 1.43 0.33 5.51 0.83 2.64 0.09 0.42 0.67 2.08 0.95 5.21 0.00 0.00 0.52 2.88 0.00 0.00 0.44 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 2.55

Terenuri neproductive 0.45 1.52 0.01 0.04 0.00 0.00 2.09 6.66 0.00 0.00 0.58 1.79 0.30 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.43 1.53

Total 29.32 100.00 30.84 100.00 5.91 100.00 31.36 100.00 20.36 100.00 32.40 100.00 18.23 100.00 4.83 100.00 17.95 100.00 19.09 100.00 9.40 100.00 0.43 100.00 3.96 100.00 224.07 100.00

Energiei Fabrica Ciment Bicaz TotalPiatra CorbuluiMarceni Marceni Ciungi Ciungi Piatra Corbului Piatra Corbului Fibrobeton Statie captare apa Port BicazZona Centrala Bicaz

 
 

Tabel 32 Intravilan propus Bicaz Zonificare propusă 
 

 

Localitate/ [Ha]/%

Zonificare functionala U.T.R. 1.a. % U.T.R. 1.b. % U.T.R. 1.c. % U.T.R. 1.d. % U.T.R. 1.e. % U.T.R. 1.f. % U.T.R. 1.g. % U.T.R. 1.h. % U.T.R. 1.i. % U.T.R. 1.j. % U.T.R. 1.k. % U.T.R. 1.l. % U.T.R. 1.m. % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 8.21 28.00 22.00 71.34 4.60 77.84 15.62 49.79 7.99 39.27 25.72 79.40 9.41 51.61 3.82 79.10 7.95 44.32 0.01 0.07 3.38 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.73 48.52

Unitati industriale si depozite 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 1.69 0.07 0.20 0.86 4.74 0.99 20.53 3.23 17.98 17.45 91.39 2.64 28.12 0.00 0.00 0.00 0.00 25.61 11.43

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Institutii publice si servicii 2.99 10.20 0.19 0.63 0.04 0.60 2.99 9.52 1.05 5.14 0.50 1.54 1.16 6.38 0.00 0.00 2.01 11.21 0.54 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 88.96 14.99 6.69

Cai de comunicatie - transport rutier 5.96 20.32 2.55 8.28 0.77 12.97 3.83 12.20 1.37 6.73 1.79 5.51 2.37 12.99 0.00 0.00 1.28 7.14 0.51 2.66 0.99 10.52 0.05 12.04 0.36 9.13 21.82 9.74

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 34.64 0.61 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 11.49 0.57 2.98 0.73 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02 4.92

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 9.76 33.28 5.29 17.14 0.18 3.08 5.92 18.87 0.88 4.30 2.44 7.53 3.18 17.42 0.02 0.37 0.89 4.97 0.00 0.00 1.22 12.95 0.00 0.00 0.08 1.90 29.84 13.32

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.32 1.59 7.80 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 87.96 0.00 0.00 2.09 0.93

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.47 1.60 0.35 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.37

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ape 1.46 4.97 0.44 1.43 0.33 5.51 0.83 2.64 0.09 0.42 0.67 2.08 0.95 5.21 0.00 0.00 0.52 2.88 0.00 0.00 0.44 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 2.55

Terenuri neproductive 0.45 1.52 0.01 0.04 0.00 0.00 2.09 6.66 0.00 0.00 0.58 1.79 0.30 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.43 1.53

Total 29.32 100.00 30.84 100.00 5.91 100.00 31.36 100.00 20.36 100.00 32.40 100.00 18.23 100.00 4.83 100.00 17.95 100.00 19.09 100.00 9.40 100.00 0.43 100.00 3.96 100.00 224.07 100.00

Ciungi Ciungi Piatra Corbului Piatra Corbului Piatra Corbului Energiei Fabrica CimentZona Centrala Bicaz Marceni Marceni Statie captare apa Bicaz TotalPort BicazFibrobeton
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Tabel 33 Intravilan propus Capşa Zonificare existentă 

Localitate/ [Ha]/% Capsa Capsa Total 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

2.a. % 
U.T.R. 

2.b. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 11.39 18.08 13.63 57.62 25.02 28.88 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.40 0.64 0.37 1.58 0.77 0.89 

Cai de comunicatie - transport rutier 2.14 3.40 2.97 12.56 5.11 5.90 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 1.54 2.45 1.92 8.12 3.47 4.00 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 47.51 75.43 4.66 19.67 52.16 60.20 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.01 0.11 0.45 0.11 0.13 

Total 62.99 100.00 23.66 100.00 86.65 100.00 

 
 
Tabel 34 Intravilan propus Capşa Zonificare propusă 
 

Localitate/ [Ha]/% Capsa Capsa Total 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

2.a. % 
U.T.R. 

2.b. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 58.42 92.75 18.24 77.10 76.66 88.48 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.40 0.64 0.37 1.58 0.77 0.89 

Cai de comunicatie - transport rutier 2.14 3.40 2.97 12.56 5.11 5.90 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 2.02 3.20 1.97 8.32 3.99 4.60 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.01 0.11 0.45 0.11 0.13 

Total 62.99 100.00 23.66 100.00 86.65 100.00 
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Tabel 35 Intravilan propus Dodeni Zonificare existentă 

Localitate/ [Ha]/% Dodeni Dodeni Total 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

3.a. % 
U.T.R. 

3.b. % 
U.T.R. 

3.c. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 11.94 27.65 3.18 16.08 0.92 72.49 16.05 24.98 

Unitati industriale si depozite 2.04 4.72 4.08 20.61 0.00 0.00 6.12 9.52 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 1.97 4.57 1.00 5.06 0.35 27.51 3.33 5.17 

Cai de comunicatie - transport rutier 5.80 13.43 0.15 0.74 0.00 0.00 5.95 9.25 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 3.48 8.07 2.50 12.65 0.00 0.00 5.99 9.32 

Constructii tehnico-edilitare 0.20 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.31 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 17.71 41.01 8.14 41.11 0.00 0.00 25.85 40.23 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.04 0.10 0.74 3.76 0.00 0.00 0.79 1.22 

Total 43.19 100.00 19.80 100.00 1.27 100.00 64.26 100.00 

 
 

 Tabel 36 Intravilan propus Dodeni Zonificare propusă 

Localitate/ [Ha]/% Dodeni Dodeni Total 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

3.a. % 
U.T.R. 

3.b. % 
U.T.R. 

3.c. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 29.48 68.25 11.24 56.78 0.92 72.49 41.64 64.80 

Unitati industriale si depozite 2.04 4.72 4.08 20.61 0.00 0.00 6.12 9.52 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 1.97 4.57 1.00 5.06 0.35 27.51 3.33 5.17 

Cai de comunicatie - transport rutier 5.80 13.43 0.15 0.74 0.00 0.00 5.95 9.25 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 3.66 8.48 2.59 13.06 0.00 0.00 6.25 9.72 

Constructii tehnico-edilitare 0.20 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.31 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.04 0.10 0.74 3.76 0.00 0.00 0.79 1.22 

Total 43.19 100.00 19.80 100.00 1.27 100.00 64.26 100.00 
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Tabel 37 Intravilan propus Izvoru Muntelui Zonificare existentă 

Localitate/ [Ha]/% Izvoru Muntelui Izvoru Muntelui 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

4.a. % 
U.T.R. 

4.b. % 
U.T.R. 

4.c. % Total % 

Locuinte si functiuni complementare 22.73 23.82 10.25 10.73 0.00 0.00 32.98 17.20 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.96 1.00 1.63 1.71 0.69 100.00 3.29 1.71 

Cai de comunicatie - transport rutier 6.39 6.69 3.68 3.85 0.00 0.00 10.07 5.25 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 3.97 4.16 3.59 3.75 0.00 0.00 7.56 3.95 

Constructii tehnico-edilitare 0.42 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.22 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.23 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.12 

Terenuri libere 55.63 58.30 75.70 79.20 0.00 0.00 131.33 68.51 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 5.08 5.33 0.73 0.76 0.00 0.00 5.81 3.03 

Total 95.41 100.00 95.58 100.00 0.69 100.00 191.69 100.00 

 
 
Tabel 38 Intravilan propus Izvoru Muntelui Zonificare propusă 

Localitate/ [Ha]/% Izvoru Muntelui Izvoru Muntelui 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

4.a. % 
U.T.R. 

4.b. % 
U.T.R. 

4.c. % Total % 

Locuinte si functiuni complementare 77.80 81.54 85.19 89.13 0.00 0.00 162.99 85.03 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.96 1.00 1.63 1.71 0.69 100.00 3.29 1.71 

Cai de comunicatie - transport rutier 6.39 6.69 3.68 3.85 0.00 0.00 10.07 5.25 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 4.53 4.75 4.35 4.55 0.00 0.00 8.88 4.63 

Constructii tehnico-edilitare 0.42 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.22 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.23 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.12 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 5.08 5.33 0.73 0.76 0.00 0.00 5.81 3.03 

Total 95.41 100.00 95.58 100.00 0.69 100.00 191.69 100.00 
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Tabel 39 Intravilan propus Izvoru Alb Zonificare existentă 

Localitate/ [Ha]/% Izvorul Alb Izvorul Alb 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

5.a. % 
U.T.R. 

5.b. % Total % 

Locuinte si functiuni complementare 15.03 9.56 5.29 15.73 20.33 10.65 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.45 0.29 0.00 0.00 0.45 0.23 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.05 2.58 1.62 4.81 5.67 2.97 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 14.32 9.11 0.53 1.59 14.85 7.78 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.20 0.12 0.00 0.00 0.20 0.10 

Terenuri libere 117.59 74.80 26.21 77.87 143.81 75.34 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 5.57 3.55 0.00 0.00 5.57 2.92 

Total 157.22 100.00 33.66 100.00 190.87 100.00 

 
 
Tabel 40 Intravilan propus Izvoru Alb Zonificare propusă 

Localitate/ [Ha]/% Izvorul Alb Izvorul Alb 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

5.a. % 
U.T.R. 

5.b. % Total % 

Locuinte si functiuni complementare 131.45 83.61 31.24 92.82 162.70 85.24 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.45 0.29 0.00 0.00 0.45 0.23 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.05 2.58 1.62 4.81 5.67 2.97 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 15.49 9.85 0.80 2.37 16.29 8.53 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.20 0.12 0.00 0.00 0.20 0.10 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 5.57 3.55 0.00 0.00 5.57 2.92 

Total 157.22 100.00 33.66 100.00 190.87 100.00 
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Tabel 41 Intravilan propus Potoci Zonificare existentă 

Localitate/ [Ha]/% Potoci Total Potoci 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

6.a. % 
U.T.R. 

6.b. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 15.82 10.84 1.74 9.38 17.55 10.68 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.47 0.32 5.53 29.90 5.99 3.65 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.88 3.34 0.91 4.91 5.79 3.52 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 3.60 2.47 1.00 5.42 4.60 2.80 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.17 0.12 0.00 0.00 0.17 0.10 

Terenuri libere 117.08 80.23 9.32 50.40 126.40 76.88 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 3.91 2.68 0.00 0.00 3.91 2.38 

Total 145.93 100.00 18.49 100.00 164.41 100.00 

 
 
Tabel 42 Intravilan propus Potoci Zonificare propusă 

Localitate/ [Ha]/% Potoci Total Potoci 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

6.a. % 
U.T.R. 

6.b. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 131.73 90.27 10.96 59.28 142.69 86.79 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.47 0.32 5.53 29.90 5.99 3.65 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.88 3.34 0.91 4.91 5.79 3.52 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 4.77 3.27 1.09 5.92 5.87 3.57 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.17 0.12 0.00 0.00 0.17 0.10 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 3.91 2.68 0.00 0.00 3.91 2.38 

Total 145.93 100.00 18.49 100.00 164.41 100.00 
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Tabel 43 Intravilan propus Secu Zonificare existentă 

Localitate/ [Ha]/% Secu Total Secu 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

7.a. % 
U.T.R. 

7.b. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 8.77 11.53 1.54 27.56 10.31 12.63 

Unitati industriale si depozite 0.08 0.11 0.00 0.00 0.08 0.10 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.15 0.20 0.00 0.00 0.15 0.18 

Cai de comunicatie - transport rutier 2.28 3.00 0.08 1.35 2.35 2.88 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 2.78 3.65 0.08 1.34 2.85 3.49 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 60.77 79.87 3.91 69.75 64.67 79.18 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 1.25 1.65 0.00 0.00 1.25 1.54 

Total 76.08 100.00 5.60 100.00 81.68 100.00 

 
 
 
Tabel 44 Intravilan propus Secu Zonificare propusă 
 

Localitate/ [Ha]/% Secu Total Secu 

Zonificare functionala 
U.T.R. 

7.a. % 
U.T.R. 

7.b. % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 68.93 90.60 5.41 96.61 74.34 91.01 

Unitati industriale si depozite 0.08 0.11 0.00 0.00 0.08 0.10 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.15 0.20 0.00 0.00 0.15 0.18 

Cai de comunicatie - transport rutier 2.28 3.00 0.08 1.35 2.35 2.88 

Cai de comunicatie - transport feroviar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 3.39 4.45 0.11 2.04 3.50 4.29 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 1.25 1.65 0.00 0.00 1.25 1.54 

Total 76.08 100.00 5.60 100.00 81.68 100.00 
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Tabel 45 Intravilan propus pe categorii de folosinţă Oraş Bicaz 

  
CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

TERITORIU  
ADMINISTRATIV 

AL UNTATII DE BAZA 
  

AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL PASUNI VII  LIVEZI PADURI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

  FANETE   SPATII VERZI  CAI FERATE    

EXTRAVILAN 219.92 1784.99 0.00 0.00 9154.60 997.09 45.03 2.16 185.80 12389.59 

INTRAVILAN 23.93 564.75 0.00 14.27 68.31 5.72 67.78 238.00 20.88 1003.64 

TOTAL 23.93 2334.43 0.00 14.27 9662.73 1002.81 112.81 240.16 206.68 13393.24 

% DIN TOTAL 0.18 17.43 0.00 0.11 72.15 7.49 0.84 1.79 1.54 100.00 

 
 

Tabel 46 Balanță comparativă Intravilan Existent/Propus oraș Bicaz 

Intravilan  
Suprafata 
intravilan 

existent (Ha) 

Suprafata 
intravilan 

propus (Ha) 
Diferenta (Ha) 

Diferenta % fata 
de existent 

 

Bicaz 224.0706 224.0730 0.0024 0.00  

Capsa 86.6502 86.6502 0.0000 0.00  

Dodeni 63.7612 64.2600 0.4988 0.78  

Izvoru Muntelui 184.2613 191.6850 7.4237 4.03  

Izvorul Alb 190.9078 190.8760 -0.0318 0.02  

Potoci 164.5079 164.4181 -0.0898 -0.05  

Secu 79.4117 81.6841 2.2724 2.86  

Total 993.5707 1003.6464 10.0757 1.01  
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3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

Zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe planşele de 
reglementări urbanistice şi zonificare şi sunt reprezentate ca zone cu interdicţie 
temporară/definitivă de construcţie. 

S-a inclus ca prioritate de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea zonelor 
inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare, prin alunecări 
de teren, şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă acelea care să 
asigure protecţia zonelor din intravilan. 

Conform propunerii proiectantului şi însuşită de orașul Bicaz în cadrul dezbaterilor 
ce au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo unde a fost 
posibil) a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile etc.), iar zonele 
rămase în intravilanul propus, materializate pe planuri cu semne specifice, au fost 
constituite cu restricţii de construire până la eliminarea factorului de risc. 

Majoritatea zonelor cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate 
de-a lungul apelor ce srăbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite interdicţii 
conform înscrierilor din R.L.U. 

 
Principalele masuri propuse pentru evitarea riscului la inundatii sunt: 

 

a) Activităţi preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire)   

1. evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice 

în zonele potenţial inundabile; 

2. realizarea de măsuri structurale de protecţie (diguri, derivaţii de ape mari, 

consolidări de maluri, zone umede etc.) 

3. realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, sisteme de 

avertizare/alarmare, informarea publicului etc.); 

4. identificarea de detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc natural la inundaţii 

de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, înscrierea acestor zone în planurile de 

urbanism general şi prevederea în regulamentele locale de urbanism a măsurilor 

specifice privind prevenirea şi atenuarea riscului la inundaţii, realizarea construcţiilor 

şi utilizarea terenurilor; 

5. promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor cu referire la terenurile 

agricole şi silvice, respectiv prin evitarea dezgolirii solurilor şi, în mod special, a 

versanţilor; creşterea suprafeţei de pădure; împădurirea terenurilor degradate; 

înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, corectarea torenţilor, precum şi 

aplicarea celor mai bune practici agricole; 

6. implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de 

inundaţii; 

7. întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a albiilor 

cursurilor de apă; 

8. execuţia lucrărilor de protecţie împotriva afuirilor albiilor râurilor în zona podurilor şi 

podeţelor existente; 

9. comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii şi a modului 

ei de a acţiona în situaţii de urgenţă. 
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b)     Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se 

întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii: 

1. colectarea datelor în timp real, validarea şi crearea sistemelor de back-up pentru 

informare operativă; 

2. detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile; 

3. prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă; 

4. avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de 

apariţie a inundaţiilor; 

5. organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de 

urgenţă; 

6. asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judeţean pentru 

intervenţia operativă; 

7. activarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc.; 

8. adaptarea exploatării coordonate a acumulărilor şi a altor lucrări hidrotehnice, 

indiferent de deţinător, la caracteristicile estimate ale evenimentelor hidrologice, 

respectându-se regulamentele de exploatare. 

 

c)     Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 

1. ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de 

dezastru şi revenirea la viaţa normală; 

2. reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie 

împotriva inundaţiilor; 

3. revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii 

procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în 

zona afectată, precum şi în alte zone; 

4. reconsiderarea zonelor de vulnerabilitate şi de risc după fiecare viitură istorică. 

 
Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se 

ridice pe teritoriul orașului Bicaz  se va emite doar în urma efectuării, de către o 
firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 1991, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru zonele inundabile și cele afectate de alunecări de teren se impune 
întocmirea unor studii de specialitate prin care să se propună soluții tehnice pentru 
eliminarea riscului. 

În zonele afectate de eroziuni și inundabile nu se vor elibera autorizații de 
construcție pentru nici un fel de construcții, indiferent de funcționalitatea lor. 

În zona protecției cursurilor de apă este interzisă amplasarea de orice fel de 
construcție. 

Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore și pe zonele de 
protecție precizate în articolul 40 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și 
completările ulterioare, de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi 
locuințe sau anexe ale acestora. 

Prin grija Primăriei orașului Bicaz, în colaborare cu unități specializate se vor 
realiza proiecte de apărare împortiva inundațiilor pentru construcțiile existente și 
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terenurile aflate în zonele inundabile ale cursurilor de apă din localități. De 
asemenea se vor întocmi proiecte pentru zonele afectate de alunecări de teren. 

În prezent în zona inundabilă a cursurilor de apă din orașul Bicaz sunt 
amplasate un număr de 30 de locuințe (prezentate în documentația tehnică),  iar prin 
proiectele de investiții de lucrări de apărare împotriva inundațiilor ce vor fi 
promovate de Primăria Orașului Bicaz se vor realiza consolidări de maluri, lucrări de 
regularizare a albiei și de apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă din 
localitate, în zonele cu risc de inundabilitate. 

Pentru evitarea alunecărilor de teren, Primăria Orașului Bicaz va planta arbori: 
salcâmi, iov, mlajă, răchită, stâlpare. 

 

 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 

3.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile apelor care străbat oraşul nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă 
risc de inundabilitate.  

Se impune astfel prioritară, regularizarea albiei Bistriţei și a Bicazului, a pârâului 
Bașei și pârâului Bisericii. 

Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat oraşul. 
Se impune, de asemenea: 
- Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare 

corespunzătoare; 

  - Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer – fecaloide. 

3.9.2 Alimentarea cu apă 

În oraşul Bicaz există o reţea de distribuţie a apei potabile, cu o lungime de 31,2 
km. Această reţea nu acoperă întreg teritoriul oraşului, astfel încât extinderea şi 
modernizarea ei trebuie să reprezinte o prioritate pentru Consiliul Local şi Primăria oraşului 
Bicaz, pentru a asigura distribuţia apei potabile pe întreg teritoriul oraşului. 

Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus extinderea reţelei de alimentare 
cu apă la nivelul tuturor străzilor din oraş, însumând aproximativ 42 km, valoare care 
asigură necesarul oraşului. 

 
 PROPUNERI PREVĂZUTE ÎN MASTER PLAN PENTRU SECTORUL APA SI APA 

UZATA JUDETUL NEAMŢ pentru alimentarea cu apă şi canalizarea din ORAŞUL BICAZ. 
ALIMENTAREA CU APĂ 

Prevederile MASTERPLAN “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Neamț”-2014- elaborator APASERV NEAMŢ - Capitolul 7 - Planul de 
investitii pe termen lung. 

Localitatea Bicaz - Conductă de aducţiune nouă Ticoş-Floarea Bicaz - 9000 m. 
Localitatea Dodeni - Extinderea reţelei de distribuţie DN 110 PEHD pe o lungime 

de 2000 m. 
Localitatea Capşa - Extinderea reţelei de distribuţie DN 110 PEHD pe o lungime de 

2000 m. 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Orașul Bicaz, Judeţul Neamţ  

112 

 
Localitatea Izvorul Muntelui 

▪ Aducţiune nouă Izvorul Muntelui – 1500 m; 
▪ Stație de pompare nouă; 
▪ Extindere reţea distribuţie – 3600 m; 
▪ Rezervor nou 500 m.c. 

Localitatea Potoci 
▪ Front de captare nou – puţuri forate; 
▪ Statie de clorinare nouă; 
▪ Extindere conductă aducţiune – 1000 m; 
▪ Extindere reţea distribuţie – 2500 m; 
▪ Rezervor nou 100 m.c. 

Localitatea Izvoru Alb 
▪ Front de captare nou – puţuri forate; 
▪ Statie de clorinare; 
▪ Extindere conductă aducţiune – 1000 m; 
▪ Extindere reţea distribuţie – 2000 m; 
▪ Rezervor 100 m.c. 

Localitatea Secu 
▪ Front de captare nou – puţuri forate; 
▪ Statie de clorinare; 
▪ Extindere conductă aducţiune – 1000 m; 
▪ Extindere reţea distribuţie – 1200 m; 
▪ Rezervor 50mc. 

 
3.9.3 Canalizare 
 

Oraşul Bicaz dispune de o reţea de canalizare în lungime totală de 27,9 km şi o 
staţie de epurare a apelor menajer-fecaloide, care nu asigură, însă, necesarul actual al 
locuitorilor oraşului fiind obiective de investiţii care reprezintă una dintre priorităţile 
Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Bicaz. În acest sens, în prezentul Plan Urbanistic 
General, conform strategiei de dezvoltare a orașului, s-au propus extinderea şi 
modernizarea reţelei de canalizare, construirea de noi staţii de epurare și de pompare 
pentru fiecare localitate componentă în parte. 

În orașul Bicaz este functională o stație de epurare. Localitățile Dodeni și Izvoru 
Muntelui se propun a se recorda la stația de epurare Bicaz cu reteaua de canalizare. 
Datorită configurației terenului din zonele localităților Izvorul Alb, Secu, Capsa și Potoci, se 
propune realizarea a patru stații de epurare de tip modular, câte una pentru fiecare 
localitate. 

Propunerile prevăzute în P.U.G. cu privire la alimentarea cu apă şi reţeaua de 
canalizare sunt corelate cu MASTER PLANUL PENTRU SECTORUL APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
JUDEŢUL NEAMŢ din 2014. 

 
PROPUNERI PREVĂZUTE ÎN MASTER PLAN PENTRU SECTORUL APA SI APA 

UZATA JUDETUL NEAMŢ pentru alimentarea cu apă şi canalizarea din oraşul BICAZ. 
CANALIZARE 

➢  Prevederile MASTERPLAN “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Neamt”-2014- elaborator APASERV NEAMŢ - Capitolul 7 - Planul de 
investitii pe termen lung 
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▪ Localitatea Bicaz - reabilitarea rețelei de canalizare PVC, DN 250, pe o lungime de 
12000 m. 

▪ Localitatea Izvorul Muntelui – Colector gravitaţional spre Dodeşti DN250 – 2500 m 
▪ Localitatea Potoci – Investiţia necesară în cadrul sistemului de canalizare din 
localitatea Potoci este o soluţie individuală de epurare. 
▪ Localitatea Izvoru Alb – Investiţia necesară în cadrul sistemului de canalizare din 
localitatea Izvoru Alb este o soluţie individuală de epurare. 
▪ Localitatea Secu – Investiţia necesară în cadrul sistemului de canalizare din 
localitatea Secu este o soluţie individuală de epurare. 

 
 

 
3.9.4 Alimentare cu energie electrică 
 

Oraşul Bicaz este alimentat cu energie electrică din Staţia de transformare 
110/20/04 KV care este amplasată în imediata vecinătate a centrului orașului. 

Reţeaua de alimentare cu energie electrică însumează 82,6 km, din care: 

- LEA MT – 38,3 km; 

- LEA JT –  44,3 km. 
S-a propus, ca obiectiv de importanţă majoră, refacerea infrastructurii de 

alimentare cu energie electrică; schimbarea tuturor liniilor electrice subterane de 20 KV 
pentru reducerea numărului de incidente şi avarii. 

Deasemenea, extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public este o altă 
prioritate a Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Bicaz. Iluminatul public trebuie să fie 
extins pe întreaga lungime a reţelei stradale, astfel încât întregul oraş să beneficieze de 
acest serviciu. Se are în vedere, totodată, montarea de lămpi pe marginea trotuarelor, 
precum şi iluminatul special al clădirilor social-culturale şi administrative (primărie, poliţie, 
şcoli, casă de cultură, spital, muzeu). 
 
3.9.5 Telefonie 
 

 Extinderea reţelelor telefonice existente, cât şi instalarea de noi posturi telefonice, 
se va face la solicitarea beneficiarului, prin studiu de soluţie, elaborat de TELEKOM 
Neamţ, în urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici care pot fi racordaţi la 
centrala telefonică existentă, cât şi necesitatea instalării de noi centrale telefonice. 
 

3.9.6 Alimentare cu energie termică 
 

Pentru reducerea cantităţii de combustibili solizi şi pentru soluţionarea problemelor 
legate de poluarea mediului înconjurător, probleme provocate de asigurarea agentului 
termic folosind resurse epuizabile, se are în vedere, prin prezentul Plan Urbanistic General, 
folosirea resurselor alternative de energie, prin utilizarea, în viitor, a panourilor solare. 

Se au în vedere şi celelalte variante de accesare a energiei: G.P.L., C.L.U., 
carburant auto, dar şi sursele neconvenţionale: biomasă (biogaz, gazeificare, biodiesel), 
solar termic, solar fotovoltaic, eolian, etc. 
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3.9.7 Alimentare cu gaze naturale 

Reţeaua de gaz metan are o lungime de 23,2 km, însă trebuie extinsă pentru a 
acoperi necesarul existent.  

Reabilitarea, extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a gazului metan, 
astfel încât toţi locuitorii să poată beneficia de acest serviciu este una dintre priorităţile 
Consiliului Local şi al Primăriei oraşului Bicaz. 

3.9.8 Gospodărire comunală 

În perimetrul urban există patru amplasamente cu destinaţie de parc care 
însumează o suprafaţă de 13100 m.p. 

Există interes de amenajare peisagistică a acestor amplasamente pentru a se crea 
o imagine deosebită zonei centrale şi pentru deschiderea unui nucleu de civilizaţie 
europeană. 

În prezent principala „producţie” umană o constituie emisia de deşeuri menajere 
care ridică probleme deosebit de dificile edililor. S-au mobilizat importante resurse pentru a 
se găsi soluţii de reintegrare postutilizare a bunurilor şi deşeurilor. 

Pentru oraşul Bicaz soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie 
participarea la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către 
punctele de preluare stabilite. 

Pentru aceasta este nevoie de organizarea sistemului de colectare şi formare a 
deprinderilor cetăţenilor pentru conformare la restricţiile de selectare, depozitare, transport 
etc. 

Deşeurile de tip industrial sunt interzise pentru depozitarea în depozitul orăşenesc. 
Agenţii economici au obligaţia reciclării lor. 

Orașul Bicaz a implementat programul “Sistem de colectare selectivă și stație de 
transfer pentru deșeurile din arealul turistic Valea Bicazului” – PHARE CES 2004 prin 
asociere cu Consiliul Local al Comunei Tașca (beneficiarul proiectului) și ale comunelor 
Tarcău, Bicaz Chei, Bicazul Ardelean și Dămuc. Acesta promovează un sistem de 
colectare selectivă și de gestionare a deșeurilor, în vederea reabilitării mediului și 
dezvoltării turismului în arealul vizat. 

Cimitirele de pe raza oraşului Bicaz nu au asigurate zone de protecţie sanitară.  
Cimitirele  se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa zone 

de protecţie sanitară de 50 m (conform Ord. 119/2014) si 100 m în cazul înfiinţărilor de 
cimitire noi (H.G. 741/2016). 

Pentru Oraşul Bicaz s-a propus înfiinţarea unui cimitir uman nou cu o suprafaţă de 
1ha în localitatea Dodeni – UTR 3a. Acesta a fost delimitat şi reprezentat pe planuri 
(32_RUZ_Dodeni_2000_5000). 

 
Ca obiective în vederea unei gospodăriri comunale mai bune ar fi: 
- Reamenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi; 
- Amenajarea pădurilor din jurul oraşului prin dotarea cu toalete publice; 
- Împădurirea terenurilor degradate; 
- Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în zonele destinate noilor ansambluri 

rezidenţiale; 
- Introducerea colectării selective a deşeurilor menajere şi asigurarea refolosirii lor; 

- Achiziţionarea de utilaje şi echipamente specifice pentru colectarea şi transportul 
gunoiului. 
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❖ Înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de origine 
animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi evacuare a 
apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse cadavrele de 
animale până la ridicarea acestora de către un operator de tip PROTAN ROMAN, conform 
Regulamentului CE 1774/2002, O.U.G. 47/2005. Se va institui o zonă de protecție sanitară 
de 300 m faţă de ultima locuinţă; 
 

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier 
în zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de 
protecţie sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul 
dejecţiilor porcine. 

Amplasarea platformei de gunoi grajd şi a spaţiului frigorific pentru animale moarte 
este propusă, delimitată şi reprezentată pe plan – Dealul Bisericii (36_RUZ_Potoci_5000). 

 

Valorificarea deşeurilor 

În conformitate cu Legea 211/2011, republicată în 2014, privind regimul deşeurilor, 
producătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora. În acest sens se vor institui 
măsuri de promovare a colectării separate pe categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi 
sticlă conform articolului 14 din lege. 

Se va avea în vedere identificarea de operatori economici care vor colecta şi 
valorifica aceste tipuri de deşeuri. 

 

Măsuri de administrare a spaţiilor verzi 
Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 

al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale orașului vor fi administrate şi protejate în 
conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor 
în cadrul dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform 
prezentărilor din articolul 4, Legea 24/2007.  

Se vor înfiinţa parcele de spatii verzi în lungul căilor de acces, realizarea de fâşii 
plantate în lungul cursurilor de apă, respectiv alte spaţii verzi conform descrierilor cadrului 
legal.  

Prin certificat de urbanism se va impune realizarea de spaţii verzi pentru toate 
solicitările de dezvoltare de construcţii, fiind obligatoriu identificarea şi realizarea unei 
parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată in proiectul de realizare a construcţiei 
pentru aceasta parcela preluând responsabilităţile ce decurg din lege. 

Se vor lua masuri in vederea cresterii suprafetelor de spatii verzi, pana la atingerea 
suprafetei de 26 mp/locuitor, conform prevederilor legale. 

 
Spaţiile verzi se definesc ca zone amenajate care cuprind varietăţi vegetale şi care 

se încadrează în compoziţia urbană existentă.  
Suprafaţa de perspectivă destinată acestei funcţiuni urbane, va totaliza 74,46 ha 

(7.53%), completată de cadrul natural existent la nivel teritorial. Se prevede prin P.U.G. 
oraş BICAZ creşterea zonelor plantate şi amenajate în scop turistic, recreativ, pentru sport 
şi odihnă, a spaţiilor plantate de protecţie şi aliniament, etc.  
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Conform BILANŢULUI TERITORIAL PROPUS situaţia spaţiului verde este 

următoarea: 
Localitatea Bicaz – 29,84 ha   – 13,31%; 
Localitatea Capşa – 3,99 ha   –   4,60%; 
Localitatea Dodeni – 6,25 ha   –   9,80%; 
Localitatea Izvorul Muntelui – 8,75 ha  –   4,88%; 
Localitatea Izvorul Alb – 16,29 ha  –   8,53%; 
Localitatea Potoci – 5,87 ha   –   3,56%; 
Localitatea Secu – 3,48 ha   –   4,38%. 
 
Acest aspect, atât de important pentru dezvoltarea durabilă şi revitalizarea urbană 

a localităţii, poate fi îmbunătăţit prin recuperarea şi revitalizarea spaţiilor verzi, cât şi a 
terenurilor degradate în urma unor activităţi antropice. 

Deasemenea pentru protecţia spaţiilor verzi se vor respecta condiţiile impuse prin 
LEGEA nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfășurarea activităților de picnic, prezentate în 
Raportul de mediu. 

 
Pentru zonele de picnic au fost identificate şi propuse zone frecventate de locuitorii 

oraşului Bicaz, aceste zone urmând a fi amenajate cu posibilitatea modificării locaţiilor 
propuse în funcţie de modul de dezvoltare al orașului sau a proiectelor care vor fi 
dezvoltate. 

Se propune înfiinţarea unor noi zone de picnic în oraşul Bicaz, pe raza localităţilor 
Izvorul Alb (UTR 5b) şi Potoci (UTR 6a). Propunerile de înfiinţare zone picnic au fost 
reprezentate pe planuri (35_RUZ_Izvorul_Alb_Secu_5000, 36_RUZ_Potoci_5000). 

 

3.10 Protecţia mediului 

Unităţile industriale şi agrozootehnice de pe teritoriul orașului vor trebui să 
funcţioneze în baza autorizaţiei de mediu cu respectarea condiţiilor impuse şi cu stabilirea 
zonelor de protecţie care se impun din norme sanitare sau studii de impact. 

În P.U.G. s-a prevăzut alimentarea cu apă şi epurarea apelor uzate cu instalaţii şi 
reţele care se vor realiza pe baza normelor tehnice şi sanitare legale. 

Deşeurile menajere şi deşeurile rezultate din zona industrială sau zonele 
agrozootehnice se vor colecta în containere care vor fi depozitate în punctele de colectare 
identificate pe teritoriul orașului Bicaz. 

Intravilanul, în situaţia existentă, datorită zonei în care se află, bogat împădurită 
este bine oxigenat. În zonele de circulaţie şi, cu precădere, pe traseul drumurilor naţionale 
şi drumului judeţean, se vor planta spaţii cu vegetaţie înaltă care să asigure protecţie 
fonică, protecţie împotriva gazelor de eşapament şi a prafului rezultat în urma circulaţiei 
vehiculelor. 

Pe teritoriul orașului Bicaz s-au identificat şi marcat pe planuri arii naturale 
protejate de interes comunitar şi naţional, toate fiind atribuite administrării Parcului Naţional 
Ceahlău: 

▪ ROSPA0129 Aria de protecţie avifaunistică Masivul Ceahlau  
▪ IV.42 Rezervaţia Naturală Secu 
▪ ROSCI0024 Parcul Naţional Ceahlău  
▪ 2.641 Rezervaţia Poliţa cu crini  
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▪ 2.661 Aria protejată Lacul Izvorul Muntelui 
 

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, 
materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului este 
interzisă. 

Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, precum 
şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul 
conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 
Pădurilor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatatea 
acesteora se face cu acordul Custodelui. 

Alte date specifice cu privire la ariile protejate sunt prezentate în raportul de mediu 
cu încadrările legale ale acestora.  

 
Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu 

cultural construit, declarate şi delimitate prin hotărâre a Consiliului Judeţean, se face cu 
avizul serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale.  

Pentru terenurile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice, integral sau 
parţial, autorizaţiile de construcţie se emit doar în baza avizului Direcţiei pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural al judeţului Neamţ. 

Conform legislatiei de protejare a monumentelor – Legea 422/2001 republicata 
(art. 45 – 47 referitoare la atributiile primariilor in acest domeniu; art. 9 si 59 referitoare la 
zonele de protectie) si Ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de 
semnalizare a monumentelor istorice, zonele de protectie ale monumentelor istorice sunt:  

 
 Monumentele care se afla in intravilanul localitatii au zona de protectie cu raza 

de 200 m 
 Monumentele care se afla in extravilanul localitatii au zona de protectie cu raza 

de 500 m 
 
Prin reglementările impuse prin aprobarea P.U.G.-ului se vor regulariza pâraiele cu 

potenţial de inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contibuind şi la protejarea 
fondului forestier, fauna şi flora din această zonă. 

Obiectivele de protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane, prevăzute şi în P.U.G. 
se referă la:  

- consolidarea malurilor, regularizarea porţiunilor de cursuri de ape pe care nu s-au 
efectuat astfel de lucrări; 

- se vor organiza campanii de curăţare a malurilor pârâurilor, cu ajutorul 
localnicilor, voluntarilor de mediu şi sub îndrumarea Primăriei orașului Bicaz; 

- se vor respecta zonele de protecţie a malurilor cursurilor de apă pe o distanţă de 
cel puțin 5 m  de o parte şi de alta. 

Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi animaliere pe malurile cursurilor de 
apă. 

Se interzice construirea de locuințe și alte obiective în zonele de protecție a 
pârâurilor și în zonele inundabile. 
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Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în aceste zone vor fi demolate. În 
situaţia în care demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria 
răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii. 

Se vor inventaria toate evacuările de ape uzate necontrolate și se va impune 
construirea de bazine etanșe vidanjabile pentru apele uzate menajere rezultate de la 
locuințe și celelate obiective existente în zonă,  care sunt racordate la rețeaua de 
alimentare cu apă. 

În conformitate cu legislația în vigoare privind protecția calității apelor se impune, 
acolo unde există sau se va construi sistem centralizat de alimentare cu apă, să se 
prevadă obligatoriu stație de epurare a apelor uzate rezultate; în situaţia în care deţinătorii 
de locuinţe individuale sau colective, ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socio-
economice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate (bazine etanşe 
vidanjabile), aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, 
odată cu racordarea la reţelele de canalizare. 

Se vor amenaja si decolmata rigolele stradale pentru evacuarea apelor pluviale. 
Se vor lua toate măsuri astfel încât: 
- să nu se deverseze în apele de suprafață sau subterane, ape uzate, fecaloid-

menajere, substanțe petroliere, sau alte substanțe periculoase; 
- să nu se arunce și să nu se depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele 

umede și de coastă deșeuri de orice fel și să nu se introducă în ape substante explozive, 
tensiune electrică, narcotice, sau alte substanțe periculoase. 

S-a prevăzut modernizarea drumurilor locale, care sunt, în general, din pământ, și 
care generează un mare disconfort prin praful (particulele) care rezultă în timpul circulației 
și sunt greu practicabile pe timp nefavorabil. 

Deținătorii de terenuri pe care se găsesc perdele și aliniamente de protecție, spaţii 
verzi, parcuri sau garduri vii sunt obligați să le întrețină pentru îmbunătățirea capacității de 
regenerare a atmosferei, protecția fonică și eoliană. 

 

3.11 Reglementări urbanistice 

Reglementările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe schema 
stradală existentă: 

- Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite; 

- S-au identificat şi delimitat zonele protejate care constau în monumentele de 
arhitecură şi ansambluri de arhitectură; 

- În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire, 
pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare; 

- S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi 
zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară; 

- Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor 
care le-au determinat; 

- În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform 
ordinului nr. 119/2014, pentru: 

▪ Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m 
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▪ Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m 
▪ Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de pasari, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m 
▪ Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri avicole 

industriale:- 1000 m 
▪ Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de porci, între 7-20 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m 
▪ Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m 
▪ Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de struti :- 500 m 
▪ Ferme si crescatorii de melci: - 50 m 
▪ Spitale  veterinare: -  30 m 
▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m 
▪ Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m 
▪ Abatoare: - 500 m 
▪ Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor: - 

200 m 
▪ Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: - 50 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe 

exploatatii zootehnice, platforme comunale: - 500 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: - 1.000 m 
▪ Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m 
▪ Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu 

bazine deschise: - 300 m 
▪ Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m 
▪ Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m 
▪ Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m 
▪ Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m 
▪ Crematorii umane: - 1.000 m 
▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m 
▪ Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m 
▪ Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m 
▪ Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m 
▪ Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m 
▪ Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m 
▪ Parcuri eoliene: -. 1.000 m 
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▪ Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m 
▪ Rampe de transfer deseuri - 200 m. 

 

- Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica dacă, din studiile de 
impact, rezultă altfel decât cele precizate în norme. 

După prevederile H.G. 741/2016, înfiinţarea cimitirului se realizează conform 
certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele 
protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective. 

 

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea 
prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119 - 2009 şi a  
regulamentului aferent lucrării P.U.G. oraș Bicaz. 

Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice): 

- Sunt permise realizarea clădirilor de locuit şi cele cu funcţiuni complementare pe 
bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii. 

- Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi 
atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte autorizate, 
întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă a regimurilor P.O.T. şi 
C.U.T. 

- Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor degradate, 
numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi D.T.O.E. 

- Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va 
obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Directiei pentru pentru 
Cultură a judetului Neamt. 

- Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a 
reţelelor edilitare conform proiectelor avizate. 

- Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care 
poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a 
patrimoniului cultural. 

- Lucrările de consolidare, amenajare şi echipare a terenurilor vor viza: 
sistematizarea reţelei de străzi din satele componente, realizarea unui sistem de colectare 
şi dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de preluare a apelor pluviale şi accesul la dotările existente şi propuse, 
realizarea unor spaţii de parcare adecvate fluxului de turişti, refacerea şi extinderea 
reţelelor electrice. 

- Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile 
aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri. 

- lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, 
regularizarea cursurilor de apă, plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitir. 

- Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi 
construcţii trebuie să fie de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m pentru 
clădiri izolate sau cuplate. 

- Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în curte. 
- Acoperişurile pot fi cu terasă sau şarpantă, panta acoperişurilor fiind de maxim 

70% (350) iar materialele pentru învelitoare vor fi ţigla, tabla, ţigla metalică, invelitorare din 
lemn; 

- Culoarea zugrăvelilor faţadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de 
faţadă (stâlpi şi grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate coloristic 
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pentru a se păstra culorile naturale ale materialului. 
− Se va urmări ca prin arhitectura acoperişului să se realizeze unul din elementele 

de specific local evitându-se înălţimile abuzive. 
- Aspectul exterior al construcțiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să  

concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate. 
− Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial si agricol, 

orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de orice fel sau au activităţi 
contrare spiritului de odihnă sau reculegere. 

Intravilanul orașului Bicaz a fost împărțit în 27 Unități Teritoriale de Referință 
(U.T.R.) delimitate în funcție de zona funcțională dominantă, păstrând omogenitatea zonei. 

Pentru fiecare UTR s-a întocmit Regulamentul Local de Urbanism în care s-au 
precizat valorile maxime pentru indicii de control  (POT și CUT) stabiliți pe zone funcționale 
și regimul maxim de înălțime al construcțiilor. 

La emiterea autorizațiilor de construcție se vor respecta prevederile din 
regulamentul de urbanism elaborat pentru fiecare UTR. 

 
 

3.12 Obiective de utilitate publică 

-Introducerea cadastrului general, la nivelul orașului, şi prelucrarea datelor în 
dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în gestiunea 
teritoriului; 

-Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip 
menajer şi industrial; 

-Realizarea de studii privind structura populaţiei după limba maternă şi religie; 

-Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 

-Realizarea de staţii de preepurare a materiei menajer - fecaloide; 

-Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 

-Extinderea reţelei de alimentare cu apă; 

-Extinderea reţelei de canalizare; 

-Extinderea reţelei de iluminat public; 

-Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei stradale; 

-Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 

-Configurarea zonei industriale a orașului. 
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Neamţ, oraşul Bicaz se înscrie în zona 
celor cu profil turistic, cu economie bazată pe exploatarea forestieră, creşterea animalelor. 

Şansele de relansare economică a localităţii sunt bazate, în principal, pe turism, şi 
abia apoi, pe o economie cu profil industrial, secundar agricol, pe baza căreia administraţia 
locală va putea iniţia programul de dezvoltare. 

Ca priorităţi de intervenţie se impun: 

- Definitivarea hotelurilor, motelurilor şi a pensiunilor turistice în curs de realizare; 

- Modernizarea zonei de circulaţie (drumuri naţionale, judeţene, comunale, străzi 
interioare), lucrări de întreţinere a întregii reţele de poduri; 

- Lucrări de echipare edilitară, în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, apă, iluminat stradal, inclusiv instalaţii aferente); 

- Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 

- Iniţierea de măsuri pentru exploatarea terenurilor arabile utilizând tehnologii 
avansate;  

- Iniţierea de măsuri pentru buna întreţinere şi folosire a păşunilor şi a drumurilor de 
acces pentru turmele de animale, conform regulilor sanitare. 

- Iniţierea de măsuri pentru funcţionarea unităţilor industriale şi a celor 
agrozootehnice pe bază de tehnologii bine definite, modernizate şi ecologice. Toate aceste 
unităţi industriale, sub controlul administraţie locale, vor trebui să funcţioneze pe bază de 
aviz eliberat de Agenţia de Protecţie a Mediului din Piatra Neamţ. 

Având în vedere şansele de relansare economico - socială ale orașului Bicaz, 
prevederile P.U.G. cuprind, în principal: 

- Zonele funcţionale stabilite în intravilan şi condiţiile de relaţii dintre acestea; 

- Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele de canalizare a apelor uzate menajere 
face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu; 

- Poluarea râului Bistrița datorită deversărilor necontrolate de ape uzate menajere 
industriale impune necesitatea construirii de staţii de epurare noi şi extinderea capacităţii 
celor existente - conform P.A.T.J. - să se extindă şi să se modernizeze reţelele de 
canalizare existente în oraș şi echiparea lor cu staţii de epurare corespunzătoare a apelor 
uzate menajere. 

- Zonele de locuit se vor organiza pe bază reglementarilor din P.U.G., pe terenurile 
libere pentru care au fost trecute restricţii, se vor solicita documentatii de specialitate 
pentru ridicarea restrictiilor, sau se vor solicita elaborare de documentaţii de urbanism; 

Au fost determinate zonele cu riscuri naturale. In aceste zone, daca fac parte din 
intravilan propus, se vor solicita studii de aprofundare, aferente riscului natural prezentat 
pentru aceasta zona. 

Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale 
reglementate este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii: 

- Se va iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor naturale, 
cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor nominaliza în 
programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate cu asigurarea de 
fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat. 
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- Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2031, după care 
se va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării. 

Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură, care nu 
sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza, pe baza unei noi 
teme de proiectare a unor noi studii de fundamentare. 
 

 
                 Întocmit,                               Verificat,                                       
     Geograf Idriceanu Costinel                    Ing. Afrăsinei Mircea 

 
 
 
  
 




