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B. MEMORIUGENERAL 
 

 

I. NOTA METODICAGENERALA 
 

I.1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR SI LIMITELESTUDIULUI 
 

Studiul îsi propune o analiză multicriterială a devenirii istorice a orasului Bechet 
pentru a putea fundamenta necesitatea protectiei zonale, gradul de protectie si 
întinderea zonelor protejate. Studiul s-a limitat la sursele mentionate mai jos si la o 
atentă cercetare a terenului, rămânând ca la următoare  refaceri  ale acestuia să fie 
detaliate acele perioade asupra cărora informatiile găsite de noi au fost mai putin 
satisfăcătoare. 

 
Conform Legii nr. 2 / 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului RSR, 

comuna Bechet, are 1 localitate componenta: Bechet. Legea nr. 83 / 2004 declara 
comuna Bechet ca oras. 

Teritoriul administrativ al Oraşului Bechet este situat în  partea de sud-est a 
judetului Dolj, la intersectia drumului naţional DN 55 Craiova - Bechet cu drumul 
naţional DN 54 A Bechet – Corabia, învecinandu-se astfel: 

- in NORD comuna Sadova 
- in NE si EST comuna Călărași 
- in SUD fluviul Dunărea care este granita cu Bulgaria 
- in VEST si NV comuna Ostroveni 
Oraşul Bechet se situează la cca. 67 km faţă de Municipiul Craiova, la cca. 95 

km de Municipiul Calafat şi la cca. 45 km de oraşul Corabia din judeţul Olt. Întreg 
teritoriul administrativ al orasului Bechet se încadrează in Câmpia de Est a Olteniei  și 
anume în zona de confluența a Jiului cu Dunărea numită câmpia Zăvalu – Bechet. 

Conform planului si registrului cadastral al Oraşului Bechet teritoriului 
administrativ  este 2 952,00 ha, făcând parte din categoria comunelor cu o suprafaţă 
mică-mijlocie. 

Teritoriul Oraşului Bechet  se inscrie in bazinul hidrografic al fluviului Dunarea.  
Fluviul Dunărea constituie graniţa de sud a Oraşului Bechet, fiind cea mai 

importanta sursă hidrografică a oraşului. Lungimea totală a Dunării este aproximativ 
2800 km, din care 1075 km se află in Romania şi cca. 150 km de-a lungul judeţului Dolj. 
Fluviul si bălţile pe care le formează prin inundare oferă zonei un potenţial piscicol şi 
pescăresc important, însă valorificat puţin în ultimii ani.  

Fluviul Dunărea pe sectorul Bechet - Dăbuleni este îndiguit pe o lungime de 
21,420 km , digul protejand o suprafaţă de 8477 ha.  Teritoriul administrativ al Oraşului 
Bechet este inclus  intr-o zonă  cu risc potenţial semnificativ la inundaţii identificat pe 
sectorul inferior al Dunării, conform Raportului de evaluarea preliminară a riscului la 
inundaţii – Bazinul hidrografic Dunărea. 

 
Din câte se poate observa, aşezarea orasului Bechet aparţine vechii arii de 

locuire din spaţiul subcarpatic al judeţului Dolj. Istoria acestor locuri ne arată că vatra 
acestei aşezări, situate în preajma confluentei raului Jiu cu Dunarea - a fost 
influenţata şi de condiţiile geografice, nu doar de contextul existenţial socio-politic pe 
aceste meleaguri. 
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Studiul este dezvoltat dupa urmatoarea 
structura: -    lista de responsabilitati 
- memoriu general 
- nota metodica generala 

i.1. descrierea obiectivelor si limitelestudiului 
i.2. descrierea metodei si a directiilor decercetare 
i.3. evidentierea surselor documentare, iconografice, cartografices.a. 
i.4. prezentarea echipei de cercetare dupas pecialitate 
i.5. prezentare critica a bibliografiei generale. 
i.6. analiza dezvoltarii teritoriului administrativ si a localitatilor 
ii.1. evenimente istorice in teritoriuladministrativ 
ii.2. prezente arheologice in teritoriuladministrativ 
ii.3. evolutia statutului administrativ, militar functional allocalitatii 
ii.4. evolutia structurii etnice si apartenentei religioase apopulatiei 
ii.5. evolutia ocupatiei populatiei: ocupatii traditionalepersistente 
ii.6. evolutia teritoriului administrativ siintravilan 
ii.7. evolutia reglementarilor edilitare siurbanistice 
ii.8. evolutia tramei stradale siparcelarului 
ii.9. evolutiafonduluiconstruit;tipologiasicaracteristicileacestuia;amenajari 
ii.10. operatiuni urbanistice importante( parcelari, demolaritrasari de artere de 
circulatie noi,lucrari hidrotehnice,amenajari de suprafete plantates.c.) 
concluzii referitoare la vechimea constructiilor si amenajarilor urbane 
(strazi,plantatii,piete)si la evolutia urbanistica a localitatii identificarea valorilor de 
patrimoniu construit 
 
iii.1. identificarea constructiilor valoroase 
iii.2. identificarea amenajarilor valoroase 
iii.3. identificarea spatiilor si perspectivelor valoroase 
iii.4. date semnificative referitoare la constructii si amenajari 
iii.5. concluzii referitoare la elementele care necesita protectie si natura acestora 
definirea si delimitarea zonelor istorice de referinta 

 
iv.1. definirea zonelor istorice de referinta 
iv.2. zonele istorice de referinta din teritoriul administrativ definirea si delimitarea 
zonelor de protectie 
 
v.1. sinteza dezvoltarii urbanistice a teritoriului administrativ 
v.2. sinteza dezvoltarii urbanistice a localitatilor componente 
v.3. definirea zonelor de protectie - sinteza dezvoltarii urbanistice a teritoriului 
administrativ 
v.4. zone de protectie din teritoriuladministrativ 
v.5. potentialul de dezvoltare a zonelor de protective -  piese desenate si anexe 

 
i. planurio perationale 
i.1. plan cu evidentierea obiectivelor cu valoare depatrimoniu 
i.1. plan cu evidentierea limitelor de protectie fata de obiective cu valoare de 
patrimoniu 
ii. anexe 
ii.1. fise minimale de evidenta a monumentelor istorice 
 

Studiul istoric elaborat respecta cadrul legislativ, cele mai importante referinte fiind: 
- dintre legi : 
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L 50/1991 Lege privind autorizarea executãrii construcţiilor şi unele mãsuri pentru 
realizarea locuinţelor 
L 33/1994 Lege privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã 
L 5/2000 LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a III-a Zone protejate 
L 350/2001 Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul L 215/2001 Legea 
administraţiei publice locale 
L 351/2001 Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 
L 378/2001 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind 
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional 
L 422/2001 Lege privind protejarea monumentelor istorice 
L 10/2001 Privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989 
L 564/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor 
măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial 
- dintre hotararile de guvern: 
HG 3/2001 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei 
HG 556/2001 Hotărâre privind reactualizarea Planului naţional pentru
 cercetare- dezvoltare şi inovare 
HG 620/2001 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
HG 650/2001 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
 elaborarea reglementărilor tehnice înconstrucţii 
HG 906/2001 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
 Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional 
şiLocuinţe 
- dintre ordonanteleguvernamentale 
OG 43/2000 ORDONANŢĂ privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 
unor situri arheologice ca zone de interes naţional 
OG 77/2001 Ordonanţă privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric 
Bucureşti OG 85/2001 Ordonanţă privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor 
de proprietari 
 

 
I.2. DESCRIEREA METODEI SI A DIRECTIILOR DE CERCETARE 

 

Criteriile după care s-a făcut această analiză sunt următoarele: 

 Cadrul natural – relieful, vegetatia, zone calamitate, zone naturale protejate, 
relatia sit- configuratie urbană; 

 Încadrarea în teritoriu – căi de comunicatie, echipare edilitară, limita 
intravilanului, zonare functională, disfunctionalităti,dotări; 

 Organizarea functională: functiuni traditionale, programe actuale,centre de 
interes; 

 Valoarea istorică: date semnificative privind constituirea localitătilor, evolutia 
în timp, densitatea elementelor de patrimoniu, tesutulurban, valori locale, 
toponimie, date bibliografice semnificative, legături istorice cu asezări 
învecinate; 
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 Valoare urbanistică: relatii cu situl, relatii în localitate, evolutia zonificării 
functionale, regimul de proprietate, parcelar, retele stradale, volume 
construite, regimuri de înăltime, dominante, aliniamente, poli de interes, 
reprezentativitate; 

 Valoare arhitecturală: încadrare stilistică, valoare estetică, compozitii 
volumetrice si spatiale, sisteme constructive, materiale, finisaje. 

 Vizualitate: câmp vizual, puncte de belvedere; 

 Valoare socio- afectivă: atasamentul populatiei la zonă, constiinta prestigiului 
local. 

 
I.3. EVIDENTIEREA SURSELORDOCUMENTARE 

- SURSE ARHIVISTICE, 
- SURSE BIBLIOGRAFICE 
- SURSE ICONOGRAFICE SI CARTOGRAFICE 

LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR SAU 
CONCOMITENT INTOCMIRII  P.U.G.ORAS BECHET – JUDEŢUL DOLJ 

 

● Planuri topografice – scara 1:5000 şi 1:25000 asigurate de O.C.P.I. Dolj 
aduse la zi prin completări după ortofotoplanuri şi cu ajutorul persoanelor 
abilitate din cadrul primăriei orasului Bechet; 

 Planul Urbanistic General al Orasului Bechet - Judetul Dolj, proiect 
8800A/ 2006, intocmit de S.C. Proiect S.A. Craiova, aprobat de Consiliul 
Local Oras Bechet, cu avizul Consiliul Judeţean Dolj. 

● Strategia de dezvoltare durabilă a Orasului Bechet pe perioada 2016 – 
2020, aprobată de Consiliul Local Oras Bechet; 

● Planuri topografice – scara 1:5000 şi 1:25000 asigurate de O.C.P.I. Dolj 
si A.N.C.P.I. Bucureşti aduse la zi şi actualizate împreună cu aparatul 
tehnic din Primăria orasului Bechet; 

● Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de 
ConsiliulLocal; 

● Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţipublice; 

● Date statistice furnizate de Directia Judeţeană de Statistică –Dolj. 

 
Surse de informaţii, date statistice 

 Monumente, situri şi ansambluri arheologice – judeţul Dolj - listă aprobată de 
Ministerul Culturii si Identitatii Nationale şi Patrimoniului Naţional publicată în 
Monitorul Oficial al României partea I, nr.670 şi 670bis din01.10.2010; 

 Modul de folosinţă al teritoriului pe deţinători transmis de Primăria Orasului Bechet 
şi O.C.P.I. Dolj; 

 Informaţii obţinute de proiectant de la Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Dolj,  Muzeul de Istorie “Oltenia” şi alte 
institutii interesate; 

 Date culese de proiectant în teren, precum şi din discuţiile purtate cu membrii 
Consiliului Local şi primarul orasului Bechet. 
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I.4. PREZENTAREA ECHIPEI DE CERCETARE DUPA SPECIALITATE 
 

Pentru a putea fundamenta analiză multicriterială a devenirii istorice a orasului 
Bechet si pentru a stabili limitele, gradul de protectie si întinderea zonelor protejate, a 
fost alcatuita o echipa de cercetare dupa cum urmeaza: 

 
 
 
ŞEFPROIECT:  
   
  ARH.  NICOLETA PARVANESCU 

arhitect urbanist - specialist atestat R.U.R.  
 

 
 
INTOCMITORI DE SPECIALITATE: 
 

ARH. TUDOR RĂGĂLIE 
arhitect specialist atestat M.C.P.N.
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I.5. PREZENTAREA CRITICA A BIBLIOGRAFIEIGENERALE 
 

1. Catalogul Documentelor Ţarii Româneşti,1369-1600 
2. Ghe.Lahovary - Marele dicţionar geografic al României,1898. 
3. N. Stoicescu –Bibliografia localitatilor si monumentelor feudale din Romania 

  I – Tara Romaneasca, vol 1 si 2 
4. - - - - Monografia orasului Bechet 
5 - - - - Monumente, situri şi ansambluri arheologice – judeţul Dolj - listă aprobată 
de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale şi Patrimoniului Naţional publicată în 
Monitorul Oficial al României partea I, nr.670 şi 670 bis din 01.10.2010; 

 
 

II. ANALIZA DEZVOLTARII TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI A 
ORASULUI  BECHET 

 

II.1. ISTORICUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI AL ORASULUI 
BECHET  

 

Caracterul de specificitate care dă măsura personalităţii oricărei aşezări alături de 
tradiţie şi obiceiuri este şi tipologia asezarii ca amprentă a istoriei dezvoltării sale. 

Teritoriul administrativ al orasului Bechet a fost aprobat prin Legea nr. 2/1968 
privind organizarea administrativ teritorială a Romaniei. si Legea nr. 83 / 2004 declara 
comuna Bechet ca oras. 

Comuna Bechet a fost infiintata prin legea rurala din 31 martie 1864. A facut parte 
din plasile Jiul de Jos (1864 – 1908), Gangiova (1908 – 1941), Sadova (1941 -  1950) 
si din raioanele Gura Jiului (1950 – 1965) si Corabia (1965 – 1968). A fost constituita 
din satele Bechet (1864 – 1926), Bechet si Bechetul Nou (1926 – 1968). In 
conformitate cu ultima impartire administrative teritoriala este alcatuita dintr-un singur 
sat – Bechet . In anul 2004 a fost declarat oras. 

In anul 1892 suprafata comunei era de 1444 ha pamant arabil, 146 ha faneata, 
120 ha izlaz, 44 ha lac, si 50 ha padure. In anul 1912 Bechetul dispunea de: 1 banca, 
targ saptamanl, 1 moara cu benzina, 2 fabrici (apa gazoasa, caramida si tigla), 1 punct 
de vama, 8 carciumi. In anul 1892 populatia comunei era de 1169 locuitori (587 barbati 
, 582 femei); in anul 1912 - - 2231 locuitori ( 1195 barbati, 1036 femei), 383 cladiri 
locuite, 17 cladiri nelocuite, 458 gospodarii; in anul 1930 - - 2450 locuitori; in anul 1956 
– 3622 locuitori; in anul 1977 – 3995 locuitori; in anul 1992 – 3943 locuitori.  

In anul 1892 in comuna erau 3 scoli, 1 biserica de lemn (cu hramul Sf. Treime), 
construita de 1808 de clucerul Serban, mentionata la 1840 si reconstruita la mijlocul 
secolului al XIX-lea, o capitanie de port. In anul 1912 in comuna erau 1 primarie, 1 
pichet de graniceri, 1 punct de vama, o judecatorie, 1 post de jandarmi, 1 agentie 
postal, 1 dispensar, 1 spital, 1 farmacie, 2 scoli, 1 biserica. 

In perimetrul satului Bechet in punctele “Varati”, “Pe Jiu” si “Grindul Staicului” s-au 
descoperit material ceramic care apartin perioadelor neoliticului timpuriu (cultura 
Starcevo – Cris), bronzului (cultura Cotofeni) si fierului. A fost identificata o asezare 
dacica de dateaza din secolele II – I i.d. Hr, intinsa pe o arie de 2-3 ha. 

In privinta atestarii documentare s-au emis mai multe ipoteze: intr-un document 
din 1480 al cancelariei domnitorului Basarab Tepelus este mentionata “Vama de la 
Jiu”, identificata drept vama de transit, in zona in care este atestat Bechetul; unele 
documente din intervalul cuprins intre secolul al XVII-lea si al treilea deceniu al 
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secolului al XIX-lea mentioneaza localitatea Ciobanu, posibila variant toponimica a 
Bechetului ( Csoban in harta lui Schwantz von Springsfels – 1723); vadul si podul de la 
Ciobanul apar intr-un document din 8 octombrie 1635 si intr-un hrisov din 1642; prima 
atestare ca sat: pisania manastirii Sadova, in care domnitorul Matei Basarab aminteste 
de bataliile purtate cu turcii in anul 1633; este amintit si ca “Schela Ciobanului” inca din 
secolele XV si XVII; prima mentiune cu numele de Bechet apare in catagrafia Tarii 
Romanesti din 1831. Portul Bechetului se numea Schela Ciobanului. Mai este 
mentionat si in harta rusa din 1835 si in nomenclatorul administrative din 1861. 

In “ Bibliografia localitatilor si monumentelor feudale din Romania – I – Tara 
Romaneasca”, Nicolae Stoicescu mentioneaza urmatoarele:  

“ La 1840 bis. De lemn Sf. Troita, construita de clucerul Serban, 1808, reconstruita 
la mijlocul sec. XIX. “Renasterea” , 1944, p.164[car. 1840[; Rom., I, p. 345-346 [bis. De 
lemn Sf. Gheorghe, 1833, ruinata]; A.M.O., 1941, p. 588 [bis. Sf. Treime, 1857] ; M.O., 
1965, nr. 5-6, p. 63 [satulBescht fost Pichet si Ciolpanu]. 

Incepand cu anul 1831 putem sustine ca Bechetul a fost in stapanirea Schitului 
Roaba pana la 1863, cand a trecut in proprietatea statului. 

Prin legea rurala din 1864 au fost improprietariti 68 clacasi de mijloc cu 529 
pogoane si 20 prajini si 26 toporasi cu 120 pogoane si 60 de projini. Alte familii au fost 
improprietarite prin legea insurateilor din 1879 sau au cumparat pamant contrar legii 
de instrainare a bunurilor statului din 1899. Prin reforma agrara din 1921 au fost 
improprietariti 41 de locuitori iar prin cea din 1945 , 36 locuitori. Localitatea bechet este 
complet colectivizata in anul 1962. 

 
BECHET 
 

Asezat in partea de sud-vest a tarii, in sud-estul judetului Dolj, nu departe de 
confluenta Jiului cu Dunarea, orasul Bechet – localitate ce dateaza inca din epoca 
neolitica, se afla la 67 km distanta de Craiova , 45 km de Corabia, si 95 km de Calafat. 

Orasul Bechet se afla la intretatierea paralelei de 43 0 47’ latitudine Nordica si 
meridianul de 23 0 57’ in emisfera rasariteana, invecinandu-se la est cu Comuna 
Calarasi, la sud cu fluvial Dunarea, la vest cu Comuna Ostroveni, cu vestitul -Drum al 
robilor -, iar la nord cu Listeava si Ogrinul strabatut de - Drumul sarii – ce aducea pe 
vremuri, in portul Bechet de la Ocnele Mari sarea – pentru negotul cu tarile vecine. 

Urmele arheologice descoperite la Bechet atesta ca pe acest teritoriu s-au 
succedat populatii inca din neolitic. Locuitorii practicau pescuitul, agricultura, cresterea 
vitelor, cunosteau olaritul, torsul, tesutul si cultivau vita de vie. 

Situat la mare distanta de Craiova (67km), Calafat (100km) sau Corabia (44 km) 
Bechetul s-a dezvoltat social si economic datorita drumurilor ce treceau pe aici si 
portului prin care sarea, cerealele, ceara, apoi lemnul au fost exportate din Valahia 
Mica. 

Se facea comert cu Grecia antica, in renumitele amfore de Rhodos, cu Imperilu 
Roman, au urmat popoarele migratoare iar in Evul mediu seicile turcesti incarcau 
produse din Schela Ciobanul. 

La Muzeul Olteniei din Craiova sunt dovezi arheologice care demonstreaza ca pe 
vatra Bechetului omul locuia permanent inca din neolitic; ca aici se practica de mii de 
ani pescuitul, agricultura, cresterea vitelor, torsul, tesutul, olaritul. Prin sec II i. Hr. 
locuitorii faceau parte dintr-un trib de daci numiti suci, al caror nume aminteste de 
cetatea Sucidava, stravechiul nume al Celeiul de astazi. Dupa infrangerea lui Decebal, 
Bechetul pastreaza tutela romana si ajunge una dintre cele mai infloritoare asezari de 
la Danubius, alaturi de Dabuleni, Ianca, Potelu. Aici era un castru roman (Ogrin) si tot 
de aici pornea in sus pe Jiu unul din marile drumuri romane ce unea Dunarea cu 
Transilvania; un alt mare drum trecea de la Islaz catre Drobeta incrucisandu-se cu 
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celalalt la Bechet. 
Nu s-a putut stabili ce nume a purtat in epoca daco-romana aceasta asezare desi 

din castrul de aici se pastreaza peste veacuri ramasite de ziduri, ceramica, monede. 
Sub stapanirre romana pana in sec. V d.Hr. – sub dominatia Imperiului Roman de 
Rasarit , ca si Sucidava, si de abia in sec. VI d. Hr. avarii si slavii distrug castrul. 
Oamenii locului se ascund de valurile migratorilor prin zavoaiele salbatice, prin 
papurisurile si padurile de nepatruns, prin grindurile mereu inundate de ape, aici la 
varsarea Jiului in Dunare; pana azi dainuie amintirea acelor vremi in denumirea unui 
sat din apropiere – Ascunsa. De abia de prin sec XIV – XV avem primele inscrisuri ale 
locului, pe vremea domniei lui Vladislav I ( Vlaicu) (1367 – 1377) si Basarab I (Tepelus 
) (1477 – 1481) prin care se confirma  manastirilor Vodita si Tismana    venitul unor 
Balti cu peste de pe aici. 

Viata acestei localitati infloreste datorita sarii. Nu numai pentru ca nenumaratele 
pescarii dunarene aveau nevoie de sare ci si pentru ca acest mineral devine foarte 
cautat la export. Pe vremea lui Mircea cel Batran  (1386 – 1418) se deschid salinele de 
la Ocnele Mari si imediat se aseaza un nou drum spre Dunare. Este – marele drum al 
sarii – care urma traseul Ocnele Mari, Ramnicu Valcea, Caracal, Damian, Bechet; aici 
se deschide un punct de vama , schela (port), se aseaza un cantar, caci peste vadul 
Dunarii intre Bechet si Rahova incep sa treaca spre Balcani, sudul Europei si chiar 
spre Asia Mica tot mai mari cantitati de sare. 

Prin secolele XVI – XVIII – Ciobanu, cum se numea pe atunci devine scena unor 
lupte antiotomane; la 1598 trupele lui Mihai Viteazu trec pe aici si ocupa Rahova; in 
vremea domniei lui Matei Basarab – dupa cum se afla in pisania manastirii Sadova – 
au loc la schela Ciobanului doua mari batalii cu turcii. Pe vremea lui Constantin 
Brancoveanu (1688 – 1714) cronicarul acestuia, Antonio del Chiaro, cand face o harta 
strategica a Olteniei numeste asezarea tot Ciobanu; pe acea vreme Dunarea era 
supravegheata aici de doua caiace cu cate 28 vaslasi, cu tun, tunar, pilot si 1-2 ofiteri. 
Pe timpul stapanirii austriece asupra Olteniei ( 1718 – 1739) vama de la Ciobanu se 
numea Vama Oreava si era condusa de un vames care avea ca ajutor un calaras; pe 
vremea aceea pe langa vamile dunarene mai slujeau si martalogii, un fel de politai ce 
vegheau ca hotii sa nu treaca Dunarea.  

La sfarsitul secolului XVIII ciuma cea mare care a pustiit Craiova face ravagii si la 
Ciobanu. Nu dupa multa vreme asezarea este iarasi lovita de luptele din razboiul ruso-
turc dintre anii 1805 – 1812; chiar Tudor Vladimirescu trece cu acest prilej prin 
Ciobanu, marsaluind cu pandurii sai. Se spune ca si Iancu Jianu la vreme de rastriste 
se ascundea prin zavoiele si baltile de nepatruns dintre Jiu si Dunare. 

In 1828 trec pe aici trupele ruse ale generalului Geissmar sosit sa atace reduta 
Rahova. In 1831   cand tarile romanesti erau sub administratie rusa – topograful 
Danilov intocmeste prima harta complete a Olteniei, pe ea trece pentru prima data 
denumirea de Bichet, devenita mai apoi Bechet; asezarea avea 88 gospodarii si 114 
familii. Dupa care populatia creste vertiginos  deoarece comertul Tarilor Romanesti se 
dezvolta exploziv si in acest port dunarean se aseaza multe familii de greci, bulgari, 
sarbi, turci. 

O mare importanta in inflorirea Bechetului a avut-o schela (portul). Se aduceau aici 
mari cantitati de sare, ceruta de mestesugurile si industriile in plina dezvoltare din 
Balcani, sudul si centrul Europei. Sarea de la Ocnele Mari era adusa in care ce 
mergeau in convoaie mari, pazite de carausi foarte bine inarmati, caci adesea aceste 
convoaie erau atacate de hoti.  

Batranii locului povestesc ca mai stiu de la parintii lor cum se transporta sarea, 
carele soseau de la munte trase fiecare de cate sase boi si la Bechet se opreau pe o 
colina, unde se afla cantarul de sare. Acesta era amplasat pe locul unde astazi este 
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Scoala nr. 2. De la cantar sarea era descarcata din carele de convoi si transportata in 
port de alti carausi localnici; era incarcata in caiace care o duceau in susul si josul 
Dunarii. 

In anul 1848, din Bechet, sublocotenentul Zalic ridica o roata de soldati in urma 
unei scrisori primite de la Heliade Radulescu, Stefan Golescu, Cristian Tell si Popa 
Sapca – care a insotit Guvernul provizoriu de la Izlaz la Bucuresti. In 1866 , rascoala 
sutelor de graniceri de pe linia Dunarii, pornita din Mehedinti si extensa pana la 
Covurlui, a cuprins si Bechetul si asezarile din jur de unde – zeci de incorporate in 
compania punctului Bechet au reclamat Ministerului de Resbel ca nu li s-a dat si lor 
pamant conform legii rurale.  

La 7 mai 1866 cand batalionul de graniceri de la Bechet a fost chemat la Bucuresti 
ca sa depuna juramant de credinta noului rege, pazitorii de hotare s-au impotrivit, 
declarand – nu mergem ca noi am strigat credinta lui Cuza..cerem sa-ni se dea domn 
peIoan Isi nu vrem pe Carol , pe care l-au pus ciocoii… Cand  s-a ordonat adunarea 
granicerilor la Poiana, ca sa jure, totusi credinta noului domnitor venit din Germania, 
cei din Bechet refuza categoric sa se prezinte. Atunci este trimis in comuna 
neascultatoare un comisar al guvernului, care a fost imediat arestat. Toti granicerii din 
Bechet si imprejurimi s-au ridicat impotriva regelui strain, cu arma in mana, capitanul 
Leurdeanu avand de gand sa actionieze, cu ajutorul turcilor, pentru reasezarea pe tron 
a lui Cuza.  

Pe la 1869 se construieste mult la Bechet – cladiri portuare, capitaine, birou 
vamal, magazii, depozite, cheiuri. Asezarea prospera are sporite pretentii de viata 
mondena. La Bechet moda tine pasul vremii ca la Craiova si Bucuresti. La 1 mai 1873 
Monitorul Oficial publica o lege prin care se hotara infiintarea orasului Bechet. Se ridica 
un impunator local pentru primarie. Sunt chemate trupe de teatru vestite in tara, care 
dadeau adeseori spectacole mai intai la Bechet si apoi la Craiova. Mereu vine aici 
celebra trupa de actori allui Teodor Teodorini, ctitor de teatru romanesc. Maestrul 
Teodorini obisnuia sa angajeze figuranti din localitatile in care-si prezenta 
spectacolele.  

Inginerii topografi au ajuns la concluzia ca pe solul Bechetului nu se poate 
construi, pamantul fiind supus inundatiilor si instabilitatii, datorita apelor freatice; asa ca 
in ciuda Decretului din Monitorul Oficial, aspiratia localnicilor de a face din asezarea lor 
o urbe a ramas un vis neimplinit.  

În prezent Oraşul Bechet  se compune dintr-o singură localitate - Bechet.  
Localitatea Bechet a fost declarată oraş prin Legea nr. 83 – 2004. 
Ca ordin de mărime, după populaţie, orasul Bechetse înscrie în cadrul 

localităţilor rurale de rangul III, cu populatie totala la 01. 07. 2015 de  4359 
delocuitori, conform datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica – 
Olt: 

 
 

Bechet   

populație 

1956 1966 1977 2006 2011 2015 2016 2017 2018 

3622 3708 3995 4402 3657 4376 4367 4371 4333 
 

 
 

II.2. EVENIMENTE ISTORICE IN TERITORIULADMINISTRATIV 
Locuitorii Bechetului sunt mentionati in documentele privitoare la campanile din 

timpul razboiului ruso-turc (1806 – 1812) – trecerea lui Tudor Vladimirescu prin Bechet 
(1810); la razboiul ruso-turc ( 1828 – 1829) – trecerea generalului Geismar pentru a 
cuceri Rahova. 
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Participarea activa in timpul revolutiei de la 1848, prin pichetul de la granita, 
comandat de sublocotenentul Gr. Zalic, invitat la 7 iunie 1848 sa se deplaseze la Izlaz. 
Acelasi grup a insotit guvernul provizoriu la Bucuresti. In noiembrie 1852 locuitorii din 
Bechet , impreuna cu cei din Calarasi sub conducerea lui Marin Galculescu s-au 
rasculat impotriva arendasului . Membrii pichetului de granita de la Bechet iau parte la 
rascoalele granicerilor din iarna 1853 – 1854. In aprilie 1854 in timpul razboiului 
Crimeeii, Bechetul este bombardat de turci. In contextual concentrarii pentru tabara 
militara de la Floresti, Bechetul a fost folosit ca unul dintre punctele importante in 
strategie militara; este mentionata opozitia violent a locuitorilor in anii 1860 – 1861, 
impotriva proprietarilor. Rascoala granicerilor din 1866 a cuprins si Bechetul. 

In timpul razboiului de independent (1877 – 1878) localitatea Bechet a fost 
bombardata de artileria otomana si jefuita de bandele de bazbuci. 28 dintre locuitori 
au participat direct la operatiunile militare, o parte fiind decorate cu “Crucea Trecerii 
Dunarii”. La 1910 este inregistrata o noua revolta a locuitorilor . Satenii au luat parte la 
primul razboi mondial (62 de morti, 11 invalizi) si la cel de al doilea razboi mondial ( 39 
morti). 

Bechetul este amintit de Bela al VI-lea (1247), de Vlaicu I (1364) prin pescarii. In 
timpul lui Mircea cel Batran incepe exportul cu sare pe la Bechet (Drumul Sarii) de la 
Ocnele Mari – Ramnicu Valcea, Caracal, Damian, Ogrin. 

- 1444 – Iancu de Hunedoara trece prin Bechet, stationeaza o saptamana cu 

trupe militare; 

- 1480 – Basarab cel Tanar confirma manastirea Tismana si ballta Jietu si 

vama de pe Jiu; 

- 1598 – Mihai Viteazu trece prin Bechet pentru a ocupa Rahova; 

- 1642 – Matei Basarab atesta Bechetul ca localitate prin pisania manastirii 

Sadova cu denumirea de Ciobanul; 

Locuitorii Bechetului erau alcatuiti din oameni de tara, din turci, greci, sarbi si alti 
oameni straini. Cultivau garu, mei, orz, ovaz, canepa, in si din vremea lui Serban 
Cantacuzino porumbul. Locuintele erau bordeie sarace        cu mobilier simplu. 

- 1718 –1831 sub dominatia austriecilor Bechetul se numea Vama Oreava 

- 1724 – pasa Mustafa comunica – nu se pot face instalatii de pescarie in apa 

Dunarii, se poate insa pescui din barci; 

- 1778 – harta lui Bauer fixeaza satul Obanul (Ciobanul) la gura Jiului; 

- 1810 – Tudor Vladimirescu trece in Rahova pe la Bechet iar mai tarziu  Iancu 

Jianu poposete prin imprejurimi; 

- 1810 – exista un pichet militar; 

- 1831 – harta cu Bechet 88 gospodarii (114 familii), mahalalele Jai, Nasap, 

Varati, apare cantarul de sare; 

- 1845 – Bechetul este proprietatea Schitului Roaba cu 120 case de lemnsi o 

biserica Sf. Gheorghe; 

- 1850 – moara Popii 

- 1851 – Bechetul este inzestrat cu perigovor (obor de cereale) ; 
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- 1853 – se construieste prima scola; 

- 1863 – sunt improprietariti 145 tarani si 2 preoti; 

- 1864 – Bechetul devine comuna rurala; 

- 1868 – sunt transporate prin port 1800000 ocale  de sare, cele 3 camere 

carantinesti din port se dau pentru a servi biroului vamal, se hotaraste – facerea unei 

sosele din sat pana in port, care se va realiza in 1870; 

- 1871 – se construieste noua biserica cu hramul Sf. Gheorghe; 

- 1873 – guvernul decide infiintarea unui oras in Bechet; 

- 1877 – 21 aprilie, 11 mai, 14 iunie, 28 noiembrie – lupte cu turcii pentru 

cucerirea independentei; 

- 1879 – Jiul isi formeaza o noua albie, sunt improprietariti o parte din localnici 

– din Insuratei; 

- 1881 – deschiderea unui stabiliment in port; 

- 1882 – infiintarea oborului de cereale; 

- 1889 – o noua improprietarire; 

- 1894 – se construiesc un local propriu al primariei si o scoala; 

- 1899 – populatia Bechetului era de 1169 suflete (587 barbati si 582 femei) la 

o suprafata de 2040ha; 

- 1904 – se cere din nou regelui sa declare Bechetul oras; 

- 1906 – se construieste spitalul de stat si se stabileste infiintarea orasului 

Bechet pe platoul de miazanoapte (250ha; sediul plasei Jiul de Jos se muta de la 

Bechet la Gangiova; 

- 1910 – existau 9 banci, 7 carciumi, 2 lipscani, 4 macelari, un lumanarar, 3 

croitori, 3 zarzavagii, un tinichigiu, 2 caldarari, 5 brutari, 2 pescari, 18 cerealisti, un 

farmacist, 3 lemnari, 4 fierari, 6 cizmari, o fabrica de ape gazoase, un arendas, 3 

caramidari, o boiangerie,   un chiristigiu, 7 ateliere de fierarie, o masina de treierat, o 

moara; 

- 1934 – 7 petromaxuri pentru iluminat public; 

- 1935 – carciuma si cantina pentru muncitori in port; 

- 1930 – 1937 – in Bechetul Vechi functionau prefectura, judecatoria, farmacia, 

posta, portul, balciul de primavera (21 mai); 

- 1937 – cele doua orase cu numele de Bechet se unesc; 

- 1939 – construirea baii comunale; 

- 1942 – primarie in Bechetul Nou – 2500 locuitori; 
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- 1944 – 28 – 29 august vasele de razboi germane au distrus sau avariat in 

port – serviciul hidraulic  si silozurile, locuintele, vama, birourile, pontonul, magazia si 

observatorul pichetului de graniceri; 

- 1949 – reinfiintarea cooperativei de consum Unirea; 

- 1955 – caminul cultural si cinematograful; 

- 1958 – uzina electrica, parcul Dunarea, teatrul de vara, magazinul universal. 

 

II.3. PREZENTE ARHEOLOGICE IN TERITORIUL ADMINISTRATIV 
 

In teritoriul administrativ al orasului Bechet au fost identificate urmatoarele situri 
arheologice care nu sunt cuprinse in Lista Monumentelor Istorice si nici in Repertoriul 
National Arheologic, fiind mentionate in literatura de specialitate: 

 punctul I.C.I.L. 

 punctul Cot 

 punctul Varati 

 punctul Grindul Staicului  

 Punctul Gura Jiului Batran – Cheiul Mare 
 

II.4. EVOLUTIA STATUTULUI ADMINISTRATIV, MILITAR, 
FUNCTIONAL ALLOCALITATII 

 
Conform Legii nr. 2 din 1968 comuna Bechet avea 1 sat component: Bechet. Relatiile 

cu comunele vecine si cu celelalte comune din judet se fac prin intermediul drumurilor 
naţionale DN 55 Craiova – Bechet, DN 55A Bechet - Calafat si DN 54 A Bechet – Corabia. În 
prezentOraşul Bechet  se compune dintr-o singură localitate – Bechet.Localitatea Bechet a 
fost declarată oraş prin Legea nr. 83– 2004.  

După numărul de locuitori, conform datelor de la recensământul din 2011, orasul 
Bechetcu o populaţie de 4.333 locuitori  se încadrează în grupa localitatilor de rang III. 

Ca tipologie morfologică, o trasatură caracteristică a localitătii este amplasarea 
acestora în zonele marilor râuri şi fluvii (fluviul Dunarea si raul Jiu), zone în care 
microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele naturale mai variate. 

Aceste conditiiii au dus la forme specifice de asezare liniare.  
Forma terenurilor cuprinse în intravilan este dependentă de condiţiile naturale şi 

economice specifice judeţului în general şi orasului Bechet în special. In morfologia 
orasului  Bechet distingem 2 zone: la sud o asezare cu otrama neregulata – Bechetul 
vechi si de-a lungul drumului national DN 55 in partea de nord, o asezare cu o trama 
stradala regulate , cu loturi asezate dupa o trama rectangular, specifica unor asezari 
din sudul judetului Dolj. 

Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local orasul Bechet 
impreuna cu orasul Dabuleni din apropiereare rol polarizator pentru comunele 
invecinate asigurand serviciile de bază : comerţ,  prestariservicii de
 infrastructură transporturi, telecomunicaţii,  servicii administrative,  
financiare, prelucrarea informaţiilor. 

Faţă de intravilanul existent trasarea intravilanului propus pentru orasul Bechet  
s-a realizat în spiritul unei dezvoltari durabile a orasului, raspunzand astfel solicitarilor 
administratiei publice locale. 
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II.5. EVOLUTIA STRUCTURII ETNICE SI APARTENENTEI 
RELIGIOASE APOPULATIEI 
  

Oraşul Bechet se înscrie în cadrul localităţilor urbane de rang III,  cu o 
populaţie totală de 4333 locuitori înregistraţi la 01.07.2017. Conform datelor oficiale ale 
Recensămantului efectuat în anul 2011, populaţia Oraşului Bechet este în crestere cu 
aprox. 18,48% faţă de anul 2011. 

Aceste date plasează Oraşul Bechet pe locul 7 în judeţul Dolj, municipiul 
Craiova deţinand peste 40% din populaţia judeţului.  

 

 

LOCALITATEA 

POPULAŢIA STABILĂ – 

număr persoane 

RPL 2011 

JUDEŢUL DOLJ 660 544 

MUNICIPIUL CRAIOVA 269 506 

MUNICIPIUL BĂILEŞTI 17 437 

MUNICIPIUL CALAFAT 17 336 

ORAŞUL FILIAŞI 16 900 

ORAŞUL DĂBULENI 12 182 

ORAŞUL ŞEGARCEA 7019 

ORAŞUL BECHET 3 657 

 
Densitatea populaţiei este de 123 locuitori / km2 superioara densităţii medii pe 

judeţ de  89 locuitori / km2.  
După etnie locuitorii din Bechet sunt în proporţie de peste 97% romani şi doar 

1,30% reprezintă populaţie de etnie romă. La recensămantul din octombrie 2011, 
înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a 
persoanelor recenzate. 

La nivelul ţării, procesul de îmbătranire a populaţiei şi scăderea natalităţii 
constituie principalii factori ai declinului populaţiei. În Oraşul Bechet ponderea cea mai 
mare în totalul populaţiei este deţinută de grupa de varstă 0 – 14 de ani, respectiv 
22,87%, peste media pe judet, ceea ce reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea 
ulterioară a oraşului întrucat in viitor va exista populaţie aptă de muncă. 

Grupa de varstă 35 – 49 ani reprezintă 22,01% din totalul populaţiei.  De 
asemenea oraşul se confruntă cu fenomenul de emigrare, fenomen amplificat odată cu 
intrarea Romaniei în Uniunea Europeană. 

 
Evoluţia in timp a populatie la nivelul  Oraşului  Bechet este prezentata in tabelul următor: 

Bechet   

populație 

1956 1966 1977 2006 2011 2015 2016 2017 2018 

3622 3708 3995 4402 3657 4376 4367 4333 4371 

 
Numărul de gospodării de pe teritoriul orasului Bechet  este prezentat în tabelul 

următor: 
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Localitatea 
Populatia 
existenta 

Nr. locuinte 
existente 

Nr. locuitori 
locuinta 

Populatia 
preliminata 

2020 

Nr. locuinte 
propuse 

ORASUL 
BECHET 

 
4371 

 
1252 

 
3,46 

 
4400 

 
150 

 

II.6. EVOLUTIA OCUPATIEI POPULATIEI:  

  OCUPATII TRADITIONALE PERSISTENTE 

 
Din structura populatiei pe grupe de varstă: 
       0-14ani    = 891 – 20,38 % 

             15-59ani  = 2629 – 60,15 % 
60 ani şi peste  = 851– 19,47 % 

se observă că populaţia cuprinsă între 15-59 ani formează populaţia aptă de muncă  şi 
are ponderea cea mai mare din totalul populaţiei. 

Populaţia tânără (0-15 ani) este mai mare decât populaţia în vârstă (peste 60 
ani), ceea ce înseamnă că populaţia aptă de muncă în orasul Bechet este îmbătrânită. 
fiind situată în grupa localităţilor în care apare «îmbătrânirea evidentă». 

Populaţia bătrână fiind dominantă ridică probleme de investiţii pentru ocrotirea 
sănătăţii, pentru ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc. 

Populatia activa se preconizeaza a se mentine la cca 55%, iar populatia ocupatia 
sa concentreze 52% (cat este in prezent) din populatia estimata pentru anul 2030 (4500 
locuitori).. 

Disfuncţionalităţi în sistemul demografic 
- între recensământul din anul 2011 şi informaţiile furnizate de primăria orasului 

Bechet  la sfârşitul anului 2018 s-a observant că numărul locuitorilor a crescut 
nesemnificativ; 

- dezechilibrul în mişcarea naturală a populaţiei prin scăderea ratei anuale a 
natalităţii şi cresterea ratei mortalităţii în ultimii ani duce la un spor natural negativ la 
niveluljudetului 

 
II.7. EVOLUTIA  TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI INTRAVILAN 

 
Ca ordin de mărime, după populaţie, orasul Bechet, se înscrie în cadrul 

localităţilor urbane de rangul III, cu populatie totala la 01. 07. 2018 de  4371 de 
locuitori, conform datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Dolj. Relatiile 
economice şi teritoriale se manifestă în special în raport cu comunele Calarasi, 
Ostroveni,  Sadova si orasul Dabuleni cu care se invecineaza.  

Conform Legii nr. 2 / 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului RSR, 
comuna Bechet, are 1 localitate componenta: Bechet. Legea nr. 83 / 2004 declara 
comuna Bechet ca oras. 

Conform planului si registrului cadastral al Oraşului Bechet teritoriului 
administrativ  este  

2 952,00 ha, defalcate pe categorii de folosinta, dupa cum urmeaza:  
SUPRAFATA TOTALA TERITORIU ADMINISTRATIV  -  2 952,00ha 
AGRICOL       - 2 078,00 ha 
    arabil     - 774,00 ha 
din care   pasuni     - 167,00 ha 
    vii     - 135,00 ha 
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    livezi     - 2,00 ha 
NEAGRICOL       - 874,00 ha 
  din care paduri     - 299,00 ha 
    ape     - 257,00 ha 
    drumuri    -  89,00 ha 
    alte suprafete   -  229,00 ha 

Activitatea agricola (conf. datelor statistice) ocupa suprafata de 2 078,00 ha. 
Suprafata totala a terenului arabil  este de 1 774,00 ha. Datele sunt in conformitate cu 
informatiile furnizate de Directia Regionala de Statistica Dolj si Agentia Nationala de 
Imbunatatiri Funciare - Judetul Dolj. 

Organizarea circulatiei si a transportului in teritoriul administrativ cuprinde traseele 
drumurilor naţionale DN 55 Craiova – Bechet, DN 55A Bechet – Calafat si DN 54 A Bechet 
– Corabia, ce asigura legatura intre Oraşul Bechet si celelate localitati ale judetului.  

La nivelul Oraşului Bechet s-a executat alimentarea cu apa in sistem centralizat 

si a fost realizat si sistemul centralizat de canalizare menajera.  

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de la retelele de înaltă şi medie 
tensiune ce traverseaza teritoriul administrativ al Oraşului Bechet. 

Din studiul anterior privind planul urbanistic general - etapa a-II-a, pentru Oraşul 
Bechet - retinem suprafata teritoriului intravilan astfel: 

 
P.U.G. - etapa a-II-a aprobat 2006  se prezinta astfe 

ORAŞUL BECHET - DESTINATIA  ZONEI SUPRAFATA 

Localitatea Bechet 505,42 HA 

Zona economica Vest 1 – Parc Fotovoltaic – P.U.Z. 30,55 HA 

Zona economica Vest 2 – Parc Fotovoltaic – P.U.Z. 27,95 HA 

Canton R.A.I.F. 0,10 HA 

Statie pompare R.A.I.F. 0,10 HA 

Statie pompare R.A.I.F. 0,10 HA 

Statie pompare R.A.I.F. 0,49 HA 

Depozit S.N.P. PETROM 2,02 HA 

Cimitir 2,25 HA 

Teren rezervat platforma gospodareasca 0,40 HA 

Teren rezervat platforma gospodareasca 0,40 HA 

Teren rezervat gara Bachet (propunere P.A.T.N.) 1,00 HA 

Canton drumuri 0,17 HA 

Parcaj tiruri – Comcereal 6,39 HA 

Punct trecere frontiera 6,60 HA 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN EXISTENT  

ORASUL BECHET 

583,94 HA 
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Din propunerile planului urbanistic general etapa 2019, pentru Oraşul Bechet - 
retinem suprafata teritoriului intravilan astfel: 

 

ORAŞUL BECHET - DESTINATIA  ZONEI SUPRAFATA 

Localitatea Bechet 599,42 HA 

Canton R.A.I.F. 0,10 HA 

Statie pompare R.A.I.F. 0,10 HA 

Statie pompare R.A.I.F. 0,10 HA 

Statie pompare R.A.I.F. 0,49 HA 

Depozit S.N.P. PETROM 2,02 HA 

Cimitir 2,25 HA 

Canton drumuri 0,17 HA 

Parcaj tiruri – Comcereal 9,16 HA 

Punct trecere frontiera 6,56 HA 

TOTAL TERITORIU INTRAVILAN PROPUS 

ORASUL BECHET 

623,17 HA 

 
II.8. EVOLUTIA REGLEMENTARILOR  EDILITARE SI URBANISTICE 
 

Strategia de dezvoltare a orasului Bechet, este un document de planificare 
strategică pentru perioada 2016-2020. Concepută în corelaţie cu principiile dezvoltarii 
durabile, reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a orasului Bechet 
cu rol în orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale 
şi de coeziune ale Uniunii Europene şi a altor potenţiale fonduri pentru finanţarea 
dezvoltarii locale. 

Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale orasului 
Bechet şi se încadrează în prioritatile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud - Vest 
Oltenia 2014 – 2020 

Creşterea competitivităţii economice a regiunii: 
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale: 
- Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii 

cultural-istorice: 
- Dezvoltarea rurală durabilă şi modernizarea agriculturii şi a pescuitului: 
- Dezvoltarea resurselor  umane în sprijinul unei ocupări durabile şi a incluziunii 

sociale: 
- Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetic: 
- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor; 
În orasul Bechet  reţeaua de străzi este administrată de Consiliul Local Bechet. 

Starea tehnică a drumurilor este precdară. Cea mai mare parte a drumurilor nu este 
modernizată, drumurile sunt pietruite cu balast în amestec cu pietriş şi se încadrează în 
categoria de trafic uşor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare,, 
acostamentele sunt în majoritate din pamînt înierbat. 

Orasul Bechet  este situat la limita administrativă a judetului Dolj, in bazinul 
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fluviului Dunarea ceea ce reprezintă o posibilă colaborare cu localitătile de acelasi rang 
sau de rang superior din judetele învecinate. De asemenea, orasul Bechet este situat la 
67 km distanta de Craiova , 45 km de Corabia si 95 km de Calafat fiind strabatut de axa 
drumului national DN 55 Craiova – Bechet. 

 
Zonele functionale: 
 

Zona de locuinte 

Aceasta este principala zona functionala din cadrul suprafetei intravilanului 
construit  existent  si reprezinta 262,93 ha din totalul suprafetelor ocupate de Oraşul 
Bechet. Ca forma de proprietate asupra locuintelor predomina proprietatea privata. 

Cele mai multe constructii de locuit sunt in stare buna de functionare, dar 
echiparea tehnico-edilitara interioara a locuintelor, necesara realizarii unor conditii 
civilizate de viata nu este realizata la toate locuinţele. In Oraşul Bechet exista retele de 
alimentare cu apa in sistem centralizat, reteaua totalizeaza 6,011 km şi a fost pusă în 
funcţiune în 2018. Există un număr de 35 cişmele. Din totalul de 1252 de locuinţe, pană 
în prezent sunt racordate 216 locuinte, adică un procent de 17,25 %.  In Oraşul Bechet 
exista retele de canalizare in sistem centralizat in lungime de 1780 ml, cu un numar de 
118 locuinte racordate.   Canalizarea menajeră dispune si de sisteme locale. Statia de 
epurare situata in partea de sud-vest a orasului asigura deversarea in Paraul Jiet. 

În Oraşul Bechet au fost construite locuinţe noi.  Terenurile libere, neconstruite, 
înregistrate în prezent ca terenuri agricole în intravilan reprezintă o rezervă în 
dezvoltarea fondului construit. 

Din analiza indicatorilor pentru locuire, actualmente, la nivelul Oraşului Bechet 
rezultă urmatoarele  caracteristici: 

a) suprafaţa locuibilă / locuinţă: locuinţele au în general 2-3 camere de locuit – 
locuinţa medie;    66 963 mp / 1252 locuinte  = 54,28 mp loc / locuinta 

b) suprafaţa locuibilă / locuitor reflectă un indice superior valorilor medii pe 
judeţ; 

  66 963  mp / 4333 locuitori  =  10,83 mp loc. / locuitor 
c) numărul de persoane pe locuinţă indică valori sub media judeţului, în 

concordanţă cu structura pe vârste (număr mare de locuitori peste 60 de ani); 
  4333 locuitori / 1252 locuinte  = 3,46 locuitori / locuinta 
e) indicatorii specifici ai Oraşului Bechet evidenţiază o densitate mai mare a 

populaţiei în cadrul fondului de locuit.  
  4333 locuitori / 262,93 ha  =  16,47 locuitori / ha 

 Zona unitati industriale si depozite precum si zona agrozootehnica 
ocupa impreuna o suprafata de 23,66 ha.  Zona include unitati economice cu profil 
industrial, depozitare si agricol situate in Oraşul Bechet dar si fostele zone economice 
destructurate, care sunt un potential imobiliar, pentru viitoarele obiective economice . 

 Zona spatii verzi, sport si agrement ocupa suprafete care totalizeaza  
4,75 ha incluzand - terenul de sport, zona verde din vecinătatea primariei, bisericilor, 
spatiile verziadiacente cailor de comunicatie rutiera. In teritoriul administrativ al 
OraşuluiBechet semnalam zona cu  poten\ialul turistic ridicat, in vecinatatea fluviului 
Dunărea, care trebuie valorificat mai mult prin dezvoltarea unei retele de obiective 
turistice. Pentru o populatie de 4333 de locuitori revine o suprafata de spatiu verde de 
10,96 mp / locuitor, mult sub media impusa de realizat pana in anul 2013, de 26 mp 
spatiu verde / locuitor. 
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 Zona cu functiuni complexe de interes public include cladirile pentru 
invatamant, sanatate, culte, administratie, etc. si care ocupa suprafete de 16,20 ha 
reprezentand 2,78 %  din suprafata  totala inclusa in intravilanul existent. 

 

 Zona centrala si alte functiuni de interes public 
Oraşul Bechetare conturata zona centrală în centrul de greutate al localităţii, 

de-a lungul strazii Alexandru Ioan Cuza. Zona centralăinclude principalele institutii 
publice: sediul Primariei,  Casa de Cultură, sediul Poliţiei, sediul Poştei, sedii de bănci, 
spaţii comerciale, instituţii grupate  in centrul localitatii,  fiind reprezentative pentru 
Oraşul Bechet. 

In afara acestor dotari, in cadrul Oraşului Bechet mai sunt o serie de institutii cu 
functiuni de interes public, dispersate pe suprafata localitatii. 

Structurarea sistemului de institutii pentru Oraşul Bechet este urmatoarea: 
Dotari  administrative 
Sediu primarie - Cladire P+1 - stare constructiva foarte buna  
Suprafata construita = 529 mp 
Suprafata desfasurata = 994 mp 
Suprafata teren aferent primariei = 9054 mp 
Sediu Politie - Cladire parter  – stare constructiva buna  
Suprafata construita = 170 mp;  
Suprafata teren aferent politiei = 400 mp 
Sediu Oficiu Postal  - Cladire parter  -  stare constructiva buna  
Sediu pompieri cu statie SMURD - Cladire parter  -  stare constructiva buna  
Judecatorie - Cladire parter  -  stare constructiva buna 
   Suprafata construita = 328,00 mp 
   Suprafata teren aferent judecatorie = 1673,00 mp 
Jandarmeria - Cladire parter  -  stare constructiva buna 
   Suprafata construita = 250,00 mp 
   Suprafata teren aferent jandarmeriei = 2800,00 mp 
    Trezoreria - Cladire parter  -  stare constructiva buna 
   Suprafata construita = 322,00 mp 
   Suprafata teren aferent trezoreriei = 1184,00 mp 
Dotari de invatamant 
Reteaua unitatilor de invatamant in Oraşul Bechet   este foramta din 2 gradinite 

cu program normal, 2 scoli gimnaziale si un liceu teoretic. 
Gradinita + Club pentru copii P+1 Suprafata construita = 420,00 mp 
      Suprafata teren aferent gradinita = 1828,00 

mp 
Gradinta + Scoala generala  Suprafata construita gradinita = 146,00 mp 
      Suprafata construita scoala = 302,00 
      Suprafata teren aferent = 3022,00 mp  
INVATAMANT PRESCOLAR - capacitate = 6 grupe  
- numar copii = 105 
- numar educatoare = 5  
INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL - capacitate = 8  Sali 
       - numar elevi = 391 
       - numar invatatori = 13 
       - numar profesori = 13  
INVATAMANT LICEAL  
- capacitate = 22 sali + sala de sport 
- laboratoare scolare = 6 
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- ateliere scolare = 1 
     - numar elevi = 520 
     - numar profesori = 44 
Liceul Teotetic Bechet  Suprafata construita = 1052,00 mp 
     Suprafata aferenta liceu = 24804,00 mp 
In incinta liceului exista: Sala de sport „ Cornel Duru” 
      Suprafata construita = 1780,00 mp 
     Sala de gimnastica 
      Suprafata construita = 243,00 mp    
     Campus scolar 
Personalul didactic din unitatile de invatamant din Oraşul Bechet    insumeaza 

un numar de 45 cadre didactice, din care 92% sunt titulari. Analizand evolutia numarului 
de elevi  inscrisi in invatamantul preuniversitar in Oraşul Bechet se observa ca in ultimii 
3 ani de scolarizare a crescut numarul de elevi care urmeaza o forma de invatamant 
gimnaziala si liceala, in schimb numarul prescolarilor a scazut. 

Dotari de sanatate 
In Oraşul Bechet  functioneaza Spitalul Orasenesc cu un numar de 65 de 

paturi, cu 4 medici si 21 cadre medicale cu pregatire mediu sanitar. De asemena in 
localitate functioneaza 2 cabinete medicale familiale individuale si 1 cabinet de 
specialitate – cabinet medical de stomatologie.     

La aceste dotari de sanatate se adauga si 3 puncte farmaceutice, un laborator 
de tehnica dentara, un dispensar TBC si un dispensar uman. 

Dispensar uman Suprafata construita = 387,00 mp 
    Suprafata teren afferent dispensar = 3245,00 mp 
Dotari de cultura 
In Oraşul Bechet in zona centrala exista casa de cultura amplasata in parcul 

orasenesc.  La Casa de Cultura este amenajata o sala pentru programul Biblionet, 
dotata cu o retea de calculatoare. 

Casa de Cultura  - Suprafata construita = 280,00 mp 
Camin cultural  - Suprafata construita = 444,00 mp 
Suprafata teren aferent camin cultural = 2872,00 mp 
Sala de festivitati  Suprafata construita = 462,00 mp 
    Suprafata teren aferent sala de festivitati = 1302,00 mp  
Biblioteca  Suprafata construita = 133,00 mp 
    Suprafata teren aferent bibliotecii = 485,00 mp 
In Oraşul Bechet exita 2  biserici de cult ortodox:  

- Biserica cu hramul Nasterea Maicii Domnului – str. Tudor Arghezi si str. 
Calugareni 

- Biserica cu hramul “Sf. Gheorghe” monument istoric - DJ-II-m-B-08191   

Biserica cu hramul “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870) este monument istoric fiind 
inclusa in Lista monumentelor istorice la pozitia nr. 383, cod monument istoric DJ-II-m-B-
08191 – biserica“Sf. Gheorghe”. 

Dotari de comert 
Complex prestari servicii - constructie parter 
Spatii comerciale la parterul blocului din zona centrala 
Spatiu comercial parter - Profi 
Magazin alimentar CENTROCOOP – constructie parter  
Piata agro-alimentara – suprafata aferenta = 1000,00 mp 
Targ saptamanal – suprafata aferenta = 14740,00 mp 
Depozite materiale de constructie 
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Unitati de comert si alimentatie publica in sectorul privat care functioneaza in 
general in spatii adiacente  locuintelor. 

Zone construite protejate 

In teritoriul administrativ al Orasului Bechet, conform Planului de amenajare a 
teritoriului national - Secţiunea a-III-a - Zone protejate -  si Listei Monumentelor istorice 
aprobata cu Anexa la ordinul nr. 2314 / 2004 al ministrului culturii si cultelor a fost 
localizate urmatorul monument istoric: 

- pozitia nr. 383, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191 – biserica cu 
hramul “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870) 

In teritoriul administrativ al orasului Bechet au fost identificate urmatoarele situri 
arheologice care nu sunt cuprinse in Lista Monumentelor Istorice si nici in Repertoriul 
National Arheologic, fiind mentionate in literatura de specialitate: 

 punctul I.C.I.L. 

 punctul Cot 

 punctul Varati 

 punctul Grindul Staicului  

 Punctul Gura Jiului Batran – Cheiul Mare 

 
Bechet, punctul Grindul Staicului  
Punctul Grindul Staicului se găsește în imediata vecinătate, de sud, a localității 

Bechet. Nu a fost cercetat prin cercetări arheologice sistematice, iar semnalări în literatura 
de specialitate nu există.  

Descoperiri cu totul întâmplătoare, atestă totuși existența unui sit arheologic în 
acest punct. Este vorba despre fragmente de vase ceramice preistorice, databile cel mai 
probabil în epoca neolitică și mai mult ca sigur și în epoca bronzului.  

Explicația existenței unor așezări preistorice într-un astfel de areal este dată de 
prezența în apropiere, a Dunării, care a creat diverse și multiple condiții pentru așezările 
umane de-a lungul timpului.  

Punctul Grindul Staicului și zona sa de protecție pot fi definite în actualul stadiu al 
cercetărilor, de următoarele coordonate Stereo 70:  

416295.448   252643.696,   29m dNM 
416406.241   252595.352,   27m dNM 
416617.406   252628.459,   26m dNM 
416626.295   252641.311,   26m dNM 
418122.754   252036.438,   27m dNM 
417848.635   250823.580,   27m dNM 
417848.635   250823.580,   27m dNM 
416038.391   251285.909,   27m dNM 
 
Bechet, punctual Gura Jiului Bătrân - Cheiul Mare  

Zona descrisă de punctele menționate în titlu, aflată chiar pe malul de nord al Dunării, a 
devenit susceptibilă de încărcătură arheologică, după descoperirea din întâmplare, aici, a mai 
multe fragmente ceramice, aparținând unor vase de epocă romană. La momentul descoperirii, 
nu a fost de față (nici nu a fost chemat) un arheolog și ca atare, contextul arheologic nu poate fi 
precizat. Foarte probabil, ținând cont de lipsa altor artefacte, era vorba despre o așezare civilă 
romană.  

Nici studierea fragmentelor de vase1, nu a adus precizări suplimentare în acest sens, ci 

                                                
1 D. Bondoc, Ceramică romană şi romană târzie de la Bechet, jud. Dolj, în: Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-
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doar o datare largă în secolele II-IV. Pe baza celor existente în prezent la fața locului (aspectul 
zonei s-a schimbat radical ca urmare a intervețiilor antropice făcute în vremea regimului 
comunist din anii 70-80 ai secolului trecut), situl arheologic Gura Jiului bătrân - Cheiul Mare și 
zona sa de protecție poate fi jalonată de următoarele coordonate Stereo 70:  

413796.270   250387.773,   33m dNM 
413804.917   250771.694,   32m dNM 
413916.664   251032.314,   31m dNM 
415955.050   250791.197,   29m dNM 
417109.062   250648.325,   30m dNM 
417121.873   250564.503,   32m dNM 
417160.518   250470.783,   30m dNM 
 
Bechet, punct ICIL  

Situl arheologic de la Bechet, punct ICIL a fost pus în evidență în urmă cu câteva decenii, 
în timpul lucrărilor industriale de amenajare a unui punct de procesare a lactatelor (după cum 
indică și numele punctului). Cu această ocazie, o serie de descoperiri întâmplătoare, au atras 
atenția, este vorba despre amfore grecești din insula Rhodos2, fragmente de vase ceramice din 
a doua vârstă a epocii fierului și monede. 

Fără îndoială, vecinătatea Dunării și a punctului în care Jiul vechi se varsă în fluviu au 
fost principalele considerente ale existenței unei așezări umane în această vreme, în această 
locație. Așezarea se găsea amplasată pe o terasă ușor  mai înaltă, decât lunca inundabilă a 
Dunării. În mare parte, așezarea a fost suprapusă și distrusă de amenajările industriale ce s-au 
făcut aici în anii 70 ai secolului trecut, iar în prezent, construirea de locuințe amenință situl 
arheologic.  

Atât cât s-a păstrat, situl arheologic de la Bechet, punctul ICIL se poate defini prin 
următoarele coorodonate STEREO 70: 

416514.240   253815.519,   35 m dNM 
416493.917   253573.137,   26m dNM 
416903.573   253439.483,   26m dNM 
417530.079   253205.558,   26m dNM 
417573.097   253334.979,   28m dNM 
417570.095   253557.902,   32m dNM 
417386.094   253653.459,   35m dNM 
 
BECHET punctul COT 

 La Bechet, în punctul Cot, pe dreapta drumului ce merge spre Dunăre și spre vamă, o 
amenajare de formă patrulateră, păstrată fragmentar, este vizibilă pe fotografiile satelitare de tip 
Google-Earth. Laturile lungi sunt orientate pe direcția nord-est / sud-vest. Dacă se va dovedi că 
este vorba despre o fortificație, atunci aceasta era prevăzută cu mai multe șanțuri de apărare.  
 La fața locului, nu se găsesc fragmente ceramice sau alte artefacte, ceea ce în principiu 
nu reprezintă o problemă. În cazul fortificațiilor temporare de tip castra aestiva, ceea ce poate fi 
valabil și la Bechet-Cot, materialele arheologice sunt foarte puține sau lipsesc cu totul. 
 Până la o cercetare arheologică sistematică care să confirem sau să infirme aceste 
ipoteze, punctul de la Bechet, punctul Cot se definește prin următoarele coordonate STEREO 
70: 

                                                                                                                                                                     
istorie, 11, 1999, p. 74-78. 

 

2 D. Bondoc, Amfore ştampilate rhodiene la Bechet, jud. Dolj, în: Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 3, 

50, 1999, p. 155-161. 
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416287.097   252637.938,   28m dNM 
416042.449   252663.000,   28m dNM 
415832.395   252629.587,   27m dNM 
415463.202   252676.962,   28m dNM 
415229.569   251482.207,   27m dNM 
416043.608   251378.454,   28m dNM 
 
BECHET, punct Vârâți 

 Pe raza localității Bechet, Vârâți reprezintă un cartier al orașului, situat în partea sa de 
sud-vest. În apropiere, spre vest, curge pârâul numit de localnici, Jiul Bătrân, care se varsă în 
Dunăre. Mai ales în timpul verii, peisajul creat de această apă curgătoare este unul special. Nu 
putem ști dacă aceasta era topografia locului și în preistorie sau în antichitate. 
 Vârâți este o locație situată pe o terasă ceva mai înaltă în comparație cu lunca inundabilă 
a Dunării. Chiar dacă parțial a fost suprapus de case și gospodării moderne, situl arheologic 
este ușor depistabil după fragmentele ceramice de la suprafața solului. Deși puține la număr și 
atipice, examinarea lor nu lasă loc de îndoială asupra apartenenței lor preistorice, cel mai 
probabil epoca neolitică (o săpătură arheologică poate însă contrazice această identificare).  

Situl arheologic Bechet-Vârâți și zona sa de protecție sunt definite de următoarele 
coordonate Stereo 70:  

415570.192   252767.572,   30m dNM 
415414.162   252811.577,   29m dNM 
415269.617   252826.727,   30m dNM 
415102.024   252875.829,   31m dNM 
415085.215   252787.449,   28m dNM 
415183.327   252762.711,   28m dNM 
415287.348   252727.710,   28m dNM 
415377.917   252707.704,   28m dNM 
415465.762   252684.647,   28m dNM 
415563.083   252667.642,   28m dNM 

 

II.9. EVOLUTIA TRAMEI STRADALE SI PARCELARULUI 
 

Forma terenurilor cuprinse în intravilan este dependentă de condiţiile naturale şi 
economice specifice judeţului în general şi ale orasului în special. Zona de sud a 
orasului are o trama neregulata – asezarea  veche a orasului iar zona de nord are o 
trama rectangulara dupa modelul Regulamentului organic adoptat in Tarile Romane in 
anii 1830 – 1831 – fiind zona mai noua a orasului.   

Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local orasul Bechet 
impreuna cu orasul Dabuleni din vecinatate  are rol polarizator pentru comunele 
invecinate asigurand serviciile de bază (comerţ, prestari servicii, sanatate, asistenta 
sociala, învăţământ, cultură, recreere), servicii de infrastructură, (transporturi, 
telecomunicaţii), servicii administrative (administraţie, financiare, prelucrarea 
informaţiilor). 

Faţă de intravilanul existent trasarea intravilanului propus pentru orasul Bechet 
s-a realizat în spiritul unei dezvoltari durabile a orasului, raspunzand astfel solicitarilor 
administratiei publice locale. 

Deoarece nu există posibilitate ca în următorii 5-10 ani să se separe funcţional 
traseele pe categorii speciale de trafic pe această perioadă se vor folosi traseele 
existente pentru toate categoriile de trafic. 
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II.10. EVOLUTIA FONDULUI CONSTRUIT; TIPOLOGIA SI 
CARACTERISTICILE ACESTUIA;AMENAJARI 

 

Cele mai vechi constructii de locuit si gospodarii taranesti nu sunt anterioare 
sfarsitului de secol XIX si inceputului de sec. XX. Ele se afla cu precadere in vechia 
vatra a satului, fiind constructii tipice zonei. Casele mai vechi au orientata fatada 
principala spre sud. Aceasta pozitie s-a schimbat odata cu trecerea timpului si intrarea 
in contemporaneitate. Apare astfel tendinta de orientare a locuintei in primul rand in 
functie de strada si mai apoi dupa punctelecardinale. 

Din analiza efectuată asupra situaţiei existente se constată că numărul de 
gospodării raportat la numărul de locuinţe reflectă faptul că există locuinţe părăsite la 
nivelul localităţilor, ca urmare a exodului populaţiei în zonele urbane. 

Starea acestora este satisfăcătoare în general, existând totodată şi locuinţe în  
stare rea saunesatisfăcătoare. 

Gradul de dotare privind existenţa obiectivelor de utilitate publică este în general 
satisfăcător, acoperind necesarul actual. Totodată trebuie amintit un alt aspect, legat de 
structura populaţiei pe grupe de vârstă relevând îmbătrânirea populaţiei în  orasul 
Bechet. 

Deficienţele grave sunt generate de insuficienţa sau absenţa totală la nivelul 
localităţilor a unor dotări de necesitate permanentă sau periodică. 

 
II.11. OPERATIUNI URBANISTICE  IMPORTANTE (PARCELARI, 

DEMOLARI, TRASARI DE ARTERE DE CIRCULATIE NOI, LUCRARI 
HIDROTEHNICE, AMENAJARI DE SUPRAFETE PLANTATE S.C.) 
 

Reţeaua de căi rutiere din oras, analizată în contextul legăturilor de transport 
judeţean, este formată din:  

- drumul national DN 55  Craiova - Bechet  
- drumul national DN 55 A  Bechet - Calafat 
- drumul national DN 54 A  Bechet - Corabia 
Drumurile nationale DN 55  Craiova – Bechet,  DN 55 A  Bechet – Calafat si DN 

54 A  Bechet – Corabia sunt modernizate, asfaltate şi se află într-o stare de întreţinere 
corespunzătoare. În interiorul Oraşului Bechet există şi o reţea de străzi  modernizate 
asfaltate care totalizeaza 9,775 km şi cu o stare de întretinere bună. Exista insa si 
retele rutiere interioare,  la care calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier este 
necorespunzătoare. In zonele nemodernizate durata de serviciu este depăşită si sunt 
necesare lucrari de reabilitare si modernizare. 

Drumurile publice, în totalitate, în traversarea localităţilor impun viteze de 
circulaţie conform normelor rutiere deoarece căile de circulaţie sunt modernizate. 
Drumurile publice, în totalitate, în traversarea localităţilor impun viteze de circulaţie 
conform normelor rutiere deoarece căile de circulaţie sunt modernizate.  

Pentru drumurile nationale DN 55  Craiova – Bechet,  DN 55 A  Bechet – 
Calafat si DN 54 A  Bechet – Corabia care traverseaza Orasul Bechet, s-a instituit 
zona de protectie de 22,00 m – care reprezinta distanta de la marginea exterioara a 
zonei de siguranta pana la marginea exterioara a zonei drumului. Conform Anexei nr. 1  
Ordonanta nr. 43  din 1997 privind regimul juridic al drumurilor si  

Pentru drumurile nationale DN 55  Craiova – Bechet,  DN 55 A  Bechet – 
Calafat si DN 54 A  Bechet – Corabia,  care traverseaza teritoriul Orasului Bechet, 
pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie in travesarea localitatilor, distanta intre 
garduri sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minim 26,00 
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m pentru drumurile nationale DN 55  Craiova – Bechet,  DN 55 A  Bechet – Calafat si 
DN 54 A  Bechet – Corabia, conform art. 19, alin (3) din Ordonanta nr. 43  din 1997 
privind regimul juridic al drumurilor.    

Drumurile nationale DN 55  Craiova – Bechet,  DN 55 A  Bechet – Calafat si DN 
54 A  Bechet – Corabia, isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind 
considerate fara intrerupere in traversarea localitatii  Bechet, servind si ca strazi 
principale - artera de categoria a II-a.  

La nivelul retelei de strazi se evidentiaza strazi de categoria a-II-a si categoria a-
III-a, cu spatii verzi adiacente circulatiei carosabile si trotuare de 1,00m latime si strazi 

de categoria a-III-a fara plantatii de aliniament, avand doar trotuare de 1,00mlatime. 

Extinderea intravilanului orasului Bechets-a datorat mai ales includerii in 
intravilan a proprietatilor care sunt intabulate la O.C.P.I. Dolj cu titluri de proprietate pe 
intravilan. In unele cazuri extinderile intravilanului au rezultat din corectarea traseului 
intravilanului, functie de limitele cadastrale de proprietate.  De asemenea au fost prinse 
in intravilan terenuri construite situate in extravilan : statia de epurare 

În intravilanul propus pentru orasul Bechet au fost instituite restricţii temporare de 
construire in zonele de locuit incluse in zona de protectie sanitara a cimitirelor  ( 50,00m  
fata de incinta cimitirelor), unde autorizare constructiilor de locuinte se poate face numai 
in baza unui studiu de impact, conform normelor sanitare impuse de Ordinul nr. 119 din 
04.02.2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 
viaţă al populaţiei – Ministerul Sănătăţii. 

În intravilanul propus au fost instituite interdicţii definitive de construire pe 
terenurile afectate de culoarele de protecţie aferente linilor electrice aeriene de înaltă si 
medie tensiune : 

 LEA 110 KV – DC – Statie Bechet – Statie Dabuleni 

 LEA 110 KV Dabuleni – Bechet 1 DC TR 119 – 125 

 LEA 110 KV Dabuleni – Bechet 2 DC TR 119 - 125 

 LEA 110 KV Bechet – Nedeia  DC TR 1 - 2 

 LEA 110 KV Bechet – Horezu Poienari  DC TR 1 – 2 
Cu ocazia inventarierii zonelor supuse riscurilor naturale, conform hartilor de 

hazard si risc la inundatii din judetul Dolj, in orasul Bechet au fost identificate zone de 
risc la inundatii in bazinul fluviului Dunarea. 

 

II.12. CONCLUZII REFERITOARE LA VECHIMEA CONSTRUCTIILOR SI 
AMENAJARILOR URBANE (STRAZI, PLANTATII, PIETE) ŞI LA 
EVOLUTIA URBANISTICA A LOCALITATII 

 

Caracterul de specificitate care dă măsura personalităţii oricărei aşezări alături de 
tradiţie şi obiceiuri este şi tipologia rurală ca amprentă a istoriei dezvoltării rurale. 

Date privind evolutia în timp a unitatii teritorial administrative ne sunt furnizate de 
cercetarea documentelor referitoare la teritoriul administrativ studiat. 

Planul Urbanistic General - elaborat pentru orasul Bechet, are în vedere stabilirea 
limitei teritoriului intravilan, organizarea armonioasă a zonelor funcţionare în teritoriul 
intravilanului propus, asigurarea legăturilor între zonele  funcţionale şi a legăturilor între 
localităţile comunelor învecinate. Totodată s-a avut în vedere rezervarea terenurilor 
pentru realizarea în perspectivă a unor obiective de interes public ca şi asigurarea de 
terenuri pentru construirea de noi locuinţe. 

Planul Urbanistic General a evidenţiat organizarea circulaţiilor, stabilirea unităţilor 
teritoriale de referinţă şi indicatorii propuşi privind gradul de ocupare a terenului. 
În privinţa organizării circulaţiei, trama stradală propusă are caracter de obligativitate şi 
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permite reparcelarea terenurilor astfel încât fiecare lot să aibă acces carosabil direct din 
stradă de min. 3,5 m, condiţie obligatorie de construibilitate pentru o parcelă. 

De asemenea, P.U.G. a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere 
istoric, arhitectural şi nu în ultimul rând a propus măsuri de reabilitare şi protejare a 
mediului natural şi construit. 

Planul Urbanistic General cuprinde şi regulamentul de urbanism care defineşte 
regulile ce permit cunoaşterea posibilităţilor de utilizare şi ocupare a terenului. 

După aprobarea sa la nivelul Consiliului Local Bechet şi la nivelul  Consiliului  
Judeţean Dolj, Planul Urbanistic General - devine un act de autoritate administrativă, 
asigurând condiţiile materializării competenţelor orasului în funcţie de domeniul de 
acţionare şi de reglementare avut în vedere şi de cadrul legislativ. 

 
III. IDENTIFICAREA VALORII DE PATRIMONIU CONSTRUIT 

 

III.1. IDENTIFICAREA CONSTRUCTIILOR VALOROASE 
 

Propunerile Planului Urbanistic General au identificat zonele de protecţie pentru 
obiectivele cu valoare de patrimoniu prin raportare la limita de proprietate în coordonate 
stereo 70 conform planşelor anexate.  

Intervenţiile la monumentele istorice sunt reglementate prin prevederile art. 23 
din Legea nr. 422 / 2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice. 

 În zona de protecţie a monumentelor istorice pentru autorizarea construcţiilor noi 
sau  a intervenţiilor la construcţiile existente se  va solicita avizul Ministerului  Culturii  si 
Identitatii Nationale, respectiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniu 
Naţional Dolj. 

În prezenta documentaţie pe teritoriul administrativ al orasului Bechet zonele de 
protectie au fost delimitate prin raportare la limitele de proprietate şi sunt trasate în 
coordonate Stereo 70 conform planselor anexate. 

Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de restaurare reparaţii sau 
întreţinere (bisericile - monumente istorice), cât şi prin crearea unui cadru 
corespunzător. 

 
Pe teritoriul administrativ al orasului Bechet  există un obiectiv înscris în:  

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010: 

 pozitia nr. 383, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– biserica “Sf. 
Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 113 bis din 15.02.2016 

 pozitia nr. 386, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– biserica “Sf. 
Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 

Dinpunctdevedereistoric,înperioada1500– 1780centrulvechiuluiBecheteraconsideratafi 
loculundeesteamplasatăînprezentBisericacu hramul„Sf.Gheorghe”șicăanterioraexistatîn acelașilocomânăstire.În 
anul 1833, călugării de la MânăstireaRoaba sauZdraleadinCăciulătești,ajungînBechet,unde construiesc pe moșia 
mânăstirii un conacși amplasează chilii călugărești în jurul său.În imediatasaapropriereafostconstruităobiserică 
delemncuhramul„Sf.Gheorghe”. 
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Ulterior, biserica de lemn ajunsese într-ostare precarădeexistență.Înciudacondițiilordificile 
acestlăcașdecultaservitdreptlocdeslujbă până când călugărul Arhimandrit Paisieîncepe construcția unei biserici 
mari, din cărămidă,în anul1861,careaveaocapacitatede300–400 de enoriași. Această construcție a fost amplasată 
chiarpeloculfosteibisericidinlemn„Sf.Troiță”. 

Amplasatăpeocolină,lacirca50mdistanțăde stradă, biserica este construită în stil bizantin, cu 
osingurăturlăînformăsferică,cuunpridvorde 6 – 7 m, două ferestre și geamuri colorate. Biserica avea o 
suprafață de 288 mp.Construcția bisericii a fost întreruptă în anul1866 dinlipsafondurilor.Bisericaafostterminatăîn anul 
1871 la insistențele lui Ion Ionovici, Gheorghe Gheorghevici și a primarului Păun Dimulescu. 

Dupăîmpărțireaadministrativăațăriicândsatele mari devin comune și are loc secularizarea averilor 
mânăstirești, în anul 1864 primul primar alBechetului,NenciuStambuliusededicăînălțării 
bisericii.Totînacelașianbisericacuhramul„Sf. Gheorghe” a fost împroprietărită cu 17 ha de teren. 
 

conf. N. Stoicescu – Bibliografia localitatilor si monumentelor feudale din Romania 
  I – Tara Romaneasca 
 

BECHET, jud. Dolj (la 1840 bis. de lemn Sf. Troita,construita de 
clucerulSerban, 1808, reconstruita lamijlocul sec. XIX 58). 

“Renasterea", 1944, p. 164 [cat. 1840] ;Dict. Rom., I, p. 345-346 
[bis. de lemn Sf. Gheorghe, 1833, ruinata] ; A.M.O., 1941, p. 588 [bis. Sf. 
Treime, 1857] ; M.O., 1965, nr. 5-6, p. 442 [cat. 1845]; Anuar 1909, p. 207; 
M.O., 1967, nr. 1-2, p. 63 [satul B. Post Pichet si Ciolpanu]. 

 

 
 



BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

31  

 
 

 



BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

32  

 

 
 

 
 



BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

33  

 
 

Interventiile la monumentele istorice sunt reglementate prin prevederile art. 23 
din Legea nr. 422 / 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice. In zona 
de protectie a monumentelor istorice ( 200,00m in intravilan, respectiv   500,00m in 
extravilan) pentru autorizarea constructiilor noi sau a interventiilor la constructiile 
existente se va solicita avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, respectiv al  
Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National Dolj. 

Regimul juridic al constructiilor monument istoric este reglementat prin 
prevederile Legii nr. 422 / 2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 938 din 
20.11.2006, republicata in temeiul art. V din Legea nr. 259 / 2006 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 573 din 03.07.2006, dandu-se textelor o 
noua numerotare. 

Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, nr. 407 din 24.07.2001 iar ulterior a mai 
fostmodificata si completata prin: 

- Legea nr. 401 / 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 749 din 27. 10 2003; 

- Legea nr. 468 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 422 / 2001 
privind protejarea monumentelor istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 820 din 19. 11 2003; 

- Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23. 12 2003; 

Interventiile la monumentele istorice sunt reglementate prin prevederile art. 23 
din Legea 422 / 2001, republicata , privind protejarea monumentelor istorice. In sensul 
prevederilor art. 23 din Legea nr. 422 / 2001 interventiile asupra monumentelor istorice 
se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii si Identitatii 
Nationale sau dupa caz, de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si 
Identitatii Nationale.  
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Monumentele incluse pe lista Ministerului Culturii şi Cultelor – Institutul Naţional 
al Monumentelor Istorice, impun măsuri hotărâte atât din partea Comisiei 
monumentelor istorice cât şi a Consiliului Local, în ce priveşte restaurarea, 
conservarea, întreţinerea ori protejarea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

În cazul în care vor apărea situaţii neprevăzute care să conducă la fenomene de 
instabilitate a terenului în zona de siguranţă a obiectivelor cu caracter de monumente 
istorice, pe baza unor studii de specialitate se vor lua măsuri speciale, astfel încat să nu  
fie puse în pericol zonele de protecţie ale monumentelor, în conformitate cu Legea nr 
422/20052, art. 8, titlul II, cap I. În situaţii extreme se poate recurge la strămutarea 
obiectivelor de arhitectură sau monumentelor istorice, pe baza unor documentaţii întocmite 
special în acest scop, cu respectarea tuturor prevederilor legale privind acest gen delucrări. 

 
 

III.2. IDENTIFICAREA  AMENAJARILOR  VALOROASE 
 

Pe teritoriul administrativ al orasului Bechet in afara obiectivului înscris în lista 
monumentelor istorice publicata în Anexa la Ordinul ministrului culturii  şi identitatii 
nationale in: 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010: 

 pozitia nr. 383, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– 
biserica “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 113 bis din 15.02.2016 

 pozitia nr. 386, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– 
biserica “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 
 nu au fost identificate amenajari valoroase. 
 

III.3. IDENTIFICAREA SPATIILOR SI PERSPECTIVELOR VALOROASE 

Pe teritoriul administrativ al orasului Bechet in afara obiectivului inscris în lista 
monumentelor istorice publicata în Anexa la Ordinul ministrului culturii şi identitatii 
nationale nr. 2361 / 12.07.2010, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 
şi 670 bis din 01.10.2010 si lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul 
ministrului culturii şi identitatii nationale publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 113 bis din 15.02.2016, nu au fost identificate spatii si perspective valoroase. 

 

III.4. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA CONSTRUCTII SI 
AMENAJARI 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zone cu valoare peisagistică şi 

în zone naturale protejate se realizează în condiţiile respectării prevederilor din 
Regulamentul General de Urbanism. Zonele cu valoare peisagistică sunt puse în evidenţă 
în cadrul planşei “ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV“ a P.U.G. 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, 
volumetrie şi aspect arhitectural depreciază valoarea peisajului este interzisă. 
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Consilul Judeţean va identifica şi delimita în funcţie de particularităţile specifice acelei 
zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va 
stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii 
mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

Construcţii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu regim 
special de protecţie. Interdicţia se poate stabili în urma studiilor de impact în conformitate cu 
prevederile legii. 

Autorizarea executării construcţiilor în zonele protejate se face în conformitate cu 
competenţele stabilite prin Legea numărul 215/2001 (republicată) şi Legea numărul 50/1991 
(republicată). 

Procedura de autorizare se face astfel: 
(1) obţinerea datelor de cadastru referitoare la monumentele istorice şi a zonelor de 

protecţie aacestora; 
(2) – cu celelalte articole ale Regulamentului de Urbanism, în vederea evaluării 

construibilităţi terenurilor din zonele protejate şi a obţinerii datelor necesare eliberării 
CertificatuluideUrbanism,obţinereaavizelorşiacordurilororganelorspecializate: 

-avizul conform Ministerului Culturii, pentru lucrările ce au drept scop cercetarea, 
conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice; 

-avizul serviciilor descentralizate în judeţe ale M.D.R.A.P. şi Ministerului Culturii si 
Identitatii Nationale pentru autorizarea construcţiilor în zonele cu valori de patrimoniu 
cultural construit de interes local. 

Monumentele sunt obiective singulare sau construite în ansambluri având zone de 
protecţie stabilite pe baza studiilor de specialitate. 

Prevederile acestor studii trebuiesc cuprinse în documentaţiile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, precum şi în regulamentele de urbanism aprobate conform legii. 

Prevederile art.9 al Regulamentului General de Urbanism au ca scop controlul 
intervenţiilor asupra monumentelor, atât în zonele de protecţie ale acestora, cât şi în zonele 
protejate. 

Intervenţiile la monumentele istorice sunt reglementate prin prevederile art. 23 din 
Legea nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice. În zona de 
protecţie a monumentelor istorice, pentru autorizarea construcţiilor noi sau a intervenţiilor la 
construcţiile existente se va solicita avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale 
respectiv al  Direcţiei Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniu Naţional Dolj. 

 
Utilizări permise 
Lucrări de utilitate publică, de interes naţional pe baza documentaţiilor specifice 

aprobate de organele competente. 
 
Utilizări permise cu condiţii 
Toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt amplasate, cu 

condiţia respectării stricte a avizelor serviciilor publice descentralizate ale M.D.R.A.P. şi 
Ministerului Culturii si Identitatii Nationale 

 
Utilizări interzise 
Orice fel de construcţii şi amenajări care prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau 

amplasament compromit aspectul arhitectural al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban 
existent sau afectează valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia. 
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Protecţia vizibilităţilor obiectivelor şi zonelor – în conformitate cu prevederile: Legea 
422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
Codul Civil art.662 - respectiv: 
servitutea de a nu zidi pe un fond “non aedificandi ” 
servitutea de a nu zidi decât până la o înălţime determinată “non altius tollendi”. 

 
 

III.5. CONCLUZII REFERITOARE LA ELEMENTELE CARE NECESITA 

PROTECTIE SI NATURA ACESTORA 

 
Pe teritoriul administrativ al orasului Bechet sunt luate în evidenţă monumentele 

istorice înscrise în Patrimoniul Cultural Naţional al României şi publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Nr.670 bis/1.X.2010. Intervenţiile la monumentele istorice sunt 
reglementate prin prevederile art. 23 din Legea nr. 422 / 2001, republicată, privind 
protejarea monumentelor istorice. În zona de protecţie a monumentelor istorice (limita de 
protecţie este stabilită în coordonate Stereo 70 conform planşelor anexate), pentru 
autorizarea construcţiilor noi sau a intervenţiilor la construcţiile existente se va solicita 
avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale respectiv al Direcţiei Judeţene pentru 
Cultura şi Patrimoniu Naţional Dolj. Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de 
restaurare reparaţii sau întreţinere (bisericile-monumente istorice), cât şi prin crearea unui 
cadru corespunzător. Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi 
cu respectarea avizului emis de Ministerului Culturii si Identitatii Nationale sau după caz, 
de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. 

Orice intervenţie în zonele de protecţie necesită avize de specialitate conform legii. 
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Pentru aceste zone în vederea autorizării sunt necesare justificări suplimentare prin 
desene, fotomontaje, machete, pentru orice intervenţie asupra clădirilor declarate 
monumente istorice şi de arhitectură, asupra celor cu valoare arhitecturală sau cu valoare 
ambientală, ca şi pentru amplasarea, configurarea volumetriei şi pentru aspectul 
arhitectural al unor noi cladiri şi amenajări exterioare sau pentru demolarea unor 
construcţii parazitare. Toate acestea vor fi ilustrate în relaţie cu monumentele istorice şi cu 
cladirile cu valoare arhitecturală şi ambientală existente în imediata vecinătate, în zona de 
protectiestabilita. 

UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ÎN  ZONE DE PROTECTIE 

Utilizari admise 
 - se admit conversii şi extinderi pentru funcţiuni publice de interes local şi pentru funcţiuni 
de interes general; 
 - se admite utilizarea corpurilor de clădiri pentru funcţiuni culturale ca muzee legate de 
istoria locală şi a artizanatului rural; 
 - se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni numai în cazul menţinerii unei ponderi a 
acestora de minim 30% din aria construită desfăşurată; 

- se vor menţine de preferinţă actualele utilizări publice ale cladirilor şi în special, acele 
utilizări care pastreză până în prezent destinaţia iniţială a clădirilor; 

- în toate cazurile în care se propun schimbări ale funcţiunilor din clădirile cuprinse în 
zonele de protecţie a monumentelor istorice se vor menţine echipamentele publice existente;   
 - se admit conversii şi extinderi pentru funcţiuni publice de interes local; 

Utilizări admise cu condiţionări (vezi Regulamentul Local de Urbanism aferent 
“Plan Urbanistic General” Orasul Bechet,  judeţul Dolj) 
- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante 

construite. Nu se admite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură (biserici, clopotniţe, 
troiţe, situri arheologice etc) existente, sau îngrădirea accesului  la acestea; 

- se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni numai în cazul menţinerii unei ponderi a 
acestora de minim 30% din aria construită desfăşurată, atât pe ansamblul zonei cât  şi pe 
fiecare operaţiune urbanistică; 

- se admit restaurante care comercializează pentru consum băuturi alcoolice numai la o 
distanţă de minim 100 metri de instituţiile publice şi lăcaşele de cult; 

- funcţiunile dispuse la parterul clădirilor vor fi accesibile publicului atât din stradă cât şi din 
curţile interioare; 
 - se admit extinderi sau reconstrucţii ale clădirilor existente lipsite de valoare cu condiţia 
ca funcţiunea să fie compatibilă cu caracterul şi prestigiul zonei; 

 

Utilizări interzise 
Se interzic urmatoarele utilizări: 

- orice funcţiuni incompatibile cu statutul de zona protejată; 
- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 
- construcţii provizorii de orice natură; 
- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile 

publice sau din instituţiile publice; 
- depozitare en gros; 
- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 
- depozitări de materiale refolosibile; 
- platforme de precolectare a deşeurilor menajere; 
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 

construcţiile de pe parcelele adiacente; 



BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

38  

 

CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ÎN 

ZONELE DE PROTECŢIE  A MONUMENTELOR ISTORICE 

Zonele de protectie au fost delimitate prin raportare la limitele de proprietate si sunt 
trasate in coordonate Stereo 70 conform planselor anexate 

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament: 
- se va menţine neschimbată situaţia dominantă existentă pe fiecare stradă: de 

dispunere pe aliniamentul imprejmuirii sau de retragere faţă acesta la o distanţă de cel 
puţin 3,00metri; 

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele 
istorice sau îngrădirea accesului  laacestea. 

 
 

Construirea pe limita de 
proprietate dinspre stradă (aliniament), 
pe toată lungimea frontului 
stradal, alterează în mod critic imaginea 
localităților rurale din zona de 
câmpie din sudul țării. 
Imaginea fronturilor compacte construite 
de-a lungul străzii nu este specifică 

zonelor 
 
- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamentele prospectului, 

clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanţă egală cu diferenţa dintre înălţime şi 
distanţa  dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4,00 metri, cu respectarea condiţiei să 
nu rămână vizibile calcanele de pe parcelele adiacente; fac excepţie de la această regula 
numai situaţiile de racordare a înălţimilor clădirilor de pe străzile principale cu cele de pe 
străzile laterale; 

 
- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este adiacenta unei 

parcele pe care este situat un munument istoric sau o biserica; se admite numai 
realizarea cu o retragere faţă de limitele parcelei egală cu jumătate din înălţimea la 
cornişe dar nu mai putin de 4,50metri; 

- in cazul bisericii “Sf. Gheorghe” se introduce in limita de protectie si frontul stradal 
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de vis- a-vis, cu pastrarea aliniamentului imprejmuirii cu interdictie de construire pentru 
constructii definitive pe o distanta de 15 m de la imprejmuire; 

Înălţimea maximă  admisibilă a clădirilor în zonele de protectie 
- înălţimea maximă admisibilă P+1 sau P+2 

Aspectul  exterior al clădirilor: 
- orice intervenţie asupra faţadelor sau extinderi la cladirile existente necesită un 

studiu de specialitate avizat conform legii; 
- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate se va putea 

realiza numai în condiţiile legii; 
- volumetria clădirilor propuse va ţine seama de caracterul zonei şi de 

caracteristicile clădirilor dinproximitate; 
- se interzice finisarea diferită a parterului comercial al clădirilor cu doua sau mai 

multe niveluri; 
- se interzice realizarea calcanelor vizibile 

 

 
 

 
 

- în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile 
clădiri şi justificări grafice pentru intervenţii asupra clădirilor existente;  
 
Fatadele cladirilor se vor finisa cu materiale de buna calitate dupa cum urmeaza: 

- tencuieli plastice sau orice alt tip de tencuieli pentru exterior, inclusiv tencuieli 
traditionale de tipul var/var-ciment, placaje din lemn pentru parterele  comerciale, 
placaje din piatra naturala, Nu se admite utilizarea placajelor ceramice, din 
sticlă sau materiale plastice. Nu se admit culori stridente,saturate 

- invelitori si accesorii din tabla plana sau ondulata, din tigla, olane sau alte 
sisteme de invelitori ceramice; Nu se admit pante asimetrice, coame rupte, 
coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse. Nu se 
admit, de asemenea, culorile stridente, atipice, străine de tradiţia locală. Nu 
se admit decoraţii la jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din 
materiale plastice sausimilar. 

- tamplarie din lemn, lemn stratificat, p.v.c. imitatie lemn, aluminiu imitatielemn. 
- Pentru cladirile noi, inserate in fondul construit existent in zonele reglementate 

prin prezentul regulament se interzice folosirea de materiale precare la finisarea 
fatadelor, in aceasta categorie inscriindu-se urmatoarele: tabla ondulata sau 
plana folosita pe suprafetele verticale ale fatadelor, panourile tristrat cu fata 
vizibila din tabla sau plastic, placajele ceramice tip gresie sau faianta, placajele 
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din plastic sau materiale similare; 
- Sunt interzise a se folosi invelitori din carton bituminos sau materiale similare, 

invelitori din panouri termoizolante tristrat, invelitori din azbociment sau materiale 
similare; 

- Împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând geometrie, 
cromatică şi materiale conforme tradiţiei locale. Se recomandă utilizarea 
materialelor tradiţionale locale - piatră, lut, lemn, nuiele, înălţime redusă a 
gardului - max. 1,50 m la stradă, streşinire acolo unde este cazul. 
 

 
 
 

- drumurile, aleile, platformele, spaţiile de parcare, zidurile de sprijin vor fi realizate 
din materiale locale. Se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale – 
pământ compactat, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton. 

Condiţii de echipare edilitară 
Prin proiect, se va asigura colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi 

gestionarea deşeurilor menajere 
- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitarepublice; 
- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizateîngropat; 
- se interzice dispunerea antenelor TV - satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV. 

 

IV. DEFINIREA SI DELIMITAREA ZONELOR ISTORICE DE REFERINTA 
 

IV.1. DEFINIREA ZONELOR ISTORICE DEREFERINTA 

Tipurile de zone protejate derivă din natura şi gruparea valorilor conţinute, din 
specificul şi din încadrarea juridică a acestora: 

* determinate de un monument istoric/monument al naturii şi zona de  protecţie 
aferentă; 

* determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric/arie naturală sau sit naturalşi 
zona de protecţie aferentă; 

* determinate de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie 
într-o suprafaţă protejată (centre şi zone istorice urbane sau rurale, căi de comunicaţie, 
alte amenajări valoroase/rezervaţiinaturale). 

Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al oraşelor şi 
comunelor în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi 
(istorice) a căror protejare reprezintă un interes public, în jurul unor monumente istorice 
acoperă toate categoriile de monumente, ansambluri şi situri arheologice, istorice, 
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arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de poziţia lor în teritoriile oraşelor şi 
comunelor şi de poziţia lor pe teren (la suprafaţa solului, subterane sau subacvatice). 

După natura interesului public, aceste zone protejate construite pot fi: 
* de interes naţional (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa 

valorică A ("monumente istorice de valoare naţională şiuniversală"); 
* de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa 

valoricăB("monumenteistoricereprezentativepentrupatrimoniulculturallocal"). 
 
 

IV.2. ZONELE ISTORICE DE REFERINTA DIN TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 

 
Pe teritoriul administrativ al orasului Bechetin afara obiectivului înscris în lista 

monumentelor istorice publicata în Anexa la Ordinul ministrului culturii  şi identitatii 
nationale in: 

 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010: 

 pozitia nr. 383, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– 
biserica “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 113 bis din 15.02.2016 

 pozitia nr. 386, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– 
biserica “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 

 

V. DEFINIREA SI DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE 
 

V.1. SINTEZA DEZVOLTARII URBANISTICE A TERITORIULUI 
ADMINISTRATIV 

Date privind evolutia în timp a unitatii teritorial administrativene sunt furnizate de  
cercetarea documentelor referitoare la teritoriul administrative studiat. 

Planul urbanistic general a stabilit principalele repere ale dezvoltării orasului 
• limita teritoriului intravilan propus pentru toate trupurile localităţilor; 
• optimizarearelaţiilorlocalităţilorcuteritoriulloradministrativşijudeţean; 
• evidenţierea deţinătorilor terenurilor şi a modului de circulaţie juridică a terenurilor; 
• stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a 
construcţiilor; 
• delimitarea suprafeţelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate 
publică; 
• modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 
• organizareacăilordecomunicaţii,acirculaţieicarosabileşipietonale; 
• crearea de parcări în preajma instituţilorpublice; 
• stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 
• stabilirea şi delimitarea zonelorfuncţionale; 
• stabilireaşidelimitareazonelorcuinterdicţietemporarăşidefinitivădeconstruire; 
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• stabilirea şi delimitarea zonelor protejate aferente monumentelor de istorice şi 
siturilorarheologice; 
• stabilirea zonelor protejate sanitar pentru dotările alimentării cu apă (sursecaptare 
şi gospodăria de apă) 
• valorificarea potenţialului natural, economic şiuman. 

 

V.2. SINTEZA DEZVOLTARII URBANISTICE A LOCALITATILOR 
COMPONENTE 

Încadrarea în reţeaua de localităţi a judeţului Dolj, asigurarea legăturilor cu 
localităţile acestuia prin intermediul căilor de comunicaţie rutieră existente, constituie 
premize ale dezvoltăriiorasului în perspectiva relaţiilor intercomunale şi implicit 
interjudeţene. 

Evoluţia localităţilor de pe teritoriul orasului este condiţionată în mod direct de către 
factorii economici. Comuna beneficiază de resurse ale subsolului deosebite, de un cadru 
natural şi de monumente naturale sau istorice valoroase care să ducă la dezvoltarea 
turismului sau unităţi industriale care să ofere locuri demuncă. 

Din analiza datelor statistice, a prognozelor şi a concluziilor din studiile de mai sus 
se poate trage concluzia că în teritoriul administrativ evoluţia populaţiei şi numărul de 
gospodării nu au cunoscut un salt spectaculos, în perioada 1997-2014, acestea au 
cunoscut o creştere ritmică în limitele sporului natural înregistrat pe judeţ. 

Numărul locurilor de muncă din sectorul industriei existente în zonele limitrofe au 
asigurat, o perioadă, nevoile orasului contribuind la dezvoltarea indirectă a cadrului 
construit şi implicit a nivelului de trai. În condiţiile trecerii la economia de piaţă se pot 
sugera unele scenarii de evoluţie: 

-o parte din activii disponibilizaţi vor putea întări sectorul terţiar-servicii; 
-iniţiativa particulară va putea genera noi locuri de muncă în producţie, prestări 

servicii, comerţ, etc.; 
-în condiţiile liberalizării preţurilor şi al greutăţilor de punere în concordanţă a 

acestora cu bugetul familial, se poate intui şi un scenariu de constituire a unor familii cu 
domiciliul stabil în localităţile de baştină unde există posibilitatea producerii unor bunuri 
agricole şi animaliere de primă necesitate care vor putea fi prelucrate şi valorificate 
eficient pe pieţele dinjur; 

Sub aspectul priorităţilor se poate menţiona: 
-îmbunătăţirea aspectelor legate de circulaţia rutieră; 
-dezvoltarea echipării tehnico-edilitare, în conformitate cu cele precizate în capitolul 

anterior; 
-analizarea incintelor agenţilor economici şi modernizarea unităţilor respective în 

vederea asigurării unor servicii populaţiei; 
-crearea de noi locuri de muncă în sfera micilor producători şi a terţiarilor. 
Acest lucru face ca sarcina revitalizării economice să revină în special investitorilor 

din zonă, cu sprijinul direct al autorităţilor locale, prin dezvoltarea zootehniei, 
agroturismului şi valorificarea potenţialului silvic. 

Pe baza acestei documentaţii, precum şi a studiilor de specialitate, se stabilesc 
obiectivele de utilitate publică necesare pentru a căror finalizare sau realizare se vor 
solicita fonduri de la bugetul statului. 

O sinteză a acestora ar putea fi următoarea: 
-extinderea reţelei de alimentare cu apă pentru orasul Bechet ;  
-realizarea reţelei de canalizare pentru orasul Bechet; 
-realizarea iluminatul public pentru zonele extinse şi modernizarea celui existent cu 

becuri ecologice; 
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-realizarea colectării, canalizării şi evacuării apelor pluviale; 
-realizarea transportului public local; 
-realizarea de trotuare şi parcări; 
-realizarea de construcţii corespunzătoare pentru instituţiile publice; 
-crearea unui centru multifuncţional care să modernizeze şi să creeze noi servicii 

de utilitate publică: financiar-bancare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, poştale şi de 
curierat, asigurareetc. 

Prin revitalizarea economică toate aceste obiective sunt sprijinite aducând  
bugetului comunal noi sursefinanciare. 

 

V.3. DEFINIREA  ZONELOR DE PROTECTIE/ ZONE  CONSTRUITE 
PROTEJATE 

Conform art. 1 alin (2) din Legea nr. 5/2000, acestea se definesc după cum 
urmează: "Zone naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care  
cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru 
atingerea obiectivelor specific de conservare a valorilor de patrimoniu." 

Tipurile de zone protejate derivă din natura şi gruparea valorilor conţinute, din 
specificul şi din încadrarea juridică a acestora, in cazul nostru sunt determinate de cele 
trei monumente istorice şi zona de protecţie aferentă; 

Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al comunelor 
în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi (istorice) a căror 
protejare reprezintă un interes public.Zonele construite protejate instituite în jurul unor 
monumente istorice acoperă toate categoriile de monumente, ansambluri şi situri 
arheologice, istorice, arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de poziţia lor în 
teritoriile oraşelor şi comunelor şi de poziţia lor pe teren (la suprafaţa solului, subterane 
sau subacvatice). 

După natura interesului public, aceste zone protejate construite sunt in acest caz 
de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică B 
("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local"). 

Zonele construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit se 
compun din totalitatea bunurilor imobile care necesită protecţie 

În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, aceasta 
cuprinde monumentul, ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de 
protecţieaferentă. 

Stabilirea suprafeţelor acestor tipuri de zone are în vedere, în ordine: 
- Stabilirea bunurilor de patrimoniu; 
-    Delimitarea zonelor de protecţie ale bunurilor clasate; 
- Delimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca învăluitoare a 

tuturor zonelor de protecţie ale bunurilor de patrimoniu clasate. 
În cazul zonelor de protectie instituite pentru protejarea patrimoniului construit, 

acestea reprezintă suma valorilor grupate care necesită protecţie. 
Delimitarea zonelor de protectie se face pe limite existente de parcele şi se 

recunoaşte în documentaţia scrisă şi desenată, fie prin menţionarea numerelor poştale 
sau cadastrale, fie prin menţionarea numelor proprietarilor, fie după alte elemente 
reperabile pe teren (ex.: maluri de ape, linii electrice etc.). In orasul Bechet nu au fost 
delimitate zone construite protejate. In orasul Bechet a fost delimitata doar zona de 
protectie fata de monumentul istoric existent.  
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V.4. ZONE DE PROTECTIE DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 
 
Pe teritoriul administrativ al orasului Bechet in afara obiectivului înscris în lista 

monumentelor istorice publicata în Anexa la Ordinul ministrului culturii  şi identitatii 
nationale in: 

 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010: 

 pozitia nr. 383, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– 
biserica “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 

 lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului 
culturii şi identitatii nationale publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 113 bis din 15.02.2016 

 pozitia nr. 386, cod monument istoric DJ-II-m-B-08191– 
biserica “Sf. Gheorghe” (ctitorita in 1870); 

 
Dinpunctdevedereistoric,înperioada1500– 1780centrulvechiuluiBecheteraconsideratafi 

loculundeesteamplasatăînprezentBisericacu hramul„Sf.Gheorghe”șicăanterioraexistatîn acelașilocomânăstire.În anul 
1833, călugării de la MânăstireaRoaba sauZdraleadinCăciulătești,ajungînBechet,unde construiesc pe moșia mânăstirii 
un conacși amplasează chilii călugărești în jurul său.În imediatasaapropriereafostconstruităobiserică 
delemncuhramul„Sf.Gheorghe”. 

Ulterior, biserica de lemn ajunsese într-ostare precarădeexistență.Înciudacondițiilordificile 
acestlăcașdecultaservitdreptlocdeslujbă până când călugărul Arhimandrit Paisieîncepe construcția unei biserici mari, 
din cărămidă,în anul1861,careaveaocapacitatede300–400 de enoriași. Această construcție a fost amplasată 
chiarpeloculfosteibisericidinlemn„Sf.Troiță”. 

Amplasatăpeocolină,lacirca50mdistanțăde stradă, biserica este construită în stil bizantin, cu 
osingurăturlăînformăsferică,cuunpridvorde 6 – 7 m, două ferestre și geamuri colorate. Biserica avea o suprafață 
de 288 mp.Construcția bisericii a fost întreruptă în anul1866 dinlipsafondurilor.Bisericaafostterminatăîn anul 1871 la 
insistențele lui Ion Ionovici, Gheorghe Gheorghevici și a primarului Păun Dimulescu. 

Dupăîmpărțireaadministrativăațăriicândsatele mari devin comune și are loc secularizarea averilor mânăstirești, în 
anul 1864 primul primar alBechetului,NenciuStambuliusededicăînălțării bisericii.Totînacelașianbisericacuhramul„Sf. 
Gheorghe” a fost împroprietărită cu 17 ha de teren. 

 In teritoriul administrativ al orasului Bechet au fost identificate urmatoarele situri 
arheologice care nu sunt cuprinse in Lista Monumentelor Istorice si nici in Repertoriul 
National Arheologic, fiind mentionate in literatura de specialitate: 

• punctul I.C.I.L. 

• punctul Cot 

• punctul Varati 

• punctul Grindul Staicului  

• Punctul Gura Jiului Batran – Cheiul Mare 

● Propunerile Planului Urbanistic General au identificat zonele de protecţie pentru 
obiectivele cu valoare de patrimoniu. Intervenţiile la monumentele istorice sunt 
reglementate prin prevederile art. 23 din Legea nr. 422 / 2001, republicată, privind 
protejarea monumentelor istorice. În  zona de protecţie a monumentelor istorice, pentru 
autorizarea construcţiilor noi sau a intervenţiilor la construcţiile existente se va 



BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

45  

solicita avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, respectiv al Direcţiei 
Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniu Naţional Dolj. 

● În prezenta documentaţie pe teritoriul administrativ al orasului Bechet zonele de protectie 
au fost delimitate prin raportare la limitele de proprietate şi sunt trasate în coordonate 
Stereo 70 conform planselor anexate. 

 
În cazul în care vor apărea situaţii neprevăzute care să conducă la fenomene de 

instabilitate  a  terenului în zona de siguranţă  a  obiectivelor  cu  caracter  de monumente 
istorice, pe baza unor studii de specialitate se vor lua măsuri speciale, astfel încat să nu  
fie puse în pericol zonele de protecţie ale monumentelor istorice, în conformitate cu Legea 
nr 422/2005, art. 8, titlul II, cap I.  

În situaţii extreme se poate recurge la strămutarea obiectivelor de  arhitectură sau 
monumentelor istorice, pe baza unor documentaţii întocmite special în acest scop,cur 
espectarea tuturor prevederilor legale privind acest gen de lucrări. 

 

V.5. POTENTIALUL DE DEZVOLTARE A ZONELOR DE PROTECTIE  

Studiul stabileste prin propunerile formulate, soluţia generală de organizare şi 
dezvoltare a zonelor de protectie  fata de monumentele istorice din orasul Bechet. 

Studiul a stabilit principalele repere ale dezvoltării orasului Bechet: 

- limita zonelor construite protejate si optimizarea relaţiilor cu localitatea, cu teritoriul 
lor administrativ şi judeţean; 

-evidenţierea deţinătorilor terenurilor şi a modului de circulaţie juridică a terenurilor; 
stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 

-stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 

-stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire; 
stabilirea  şi  delimitarea  zonelor  protejate  aferente monumentelor    istorice  

-valorificarea potenţialului natural, economic şi uman. 

Teritoriul intravilan a fost organizat în unităţi teritoriale de referinţă în funcţie de 
criterile de omogenitate şi de amplasare faţă de reperele importante ale localităţilor. 
Stabilirea regimului de înălţime propus a indicatorilor propuşi P.O.T. şi C.U.T. s-a făcut în 
funcţie de destinaţia fiecărei zone, de destinaţia clădirilor propuse, relieful terenului şi alţi 
factori de influenţă. 

Prin propunerile formulate s-au mai stabilit: 

- interdicţiile temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări 
suplimentare de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) până la rezolvarea situaţiei; 

-restricţii privind regimul de înălţime propus; 

- restricţii  privind  modul de  utilizare  al  terenului  manifestate prin  indici  de 
controlP.O.T. şi C.U.T. 

Soluţia de organizare urbanistică este exprimată grafic în planşele "Reglementări- 
zonificare funcţională" aferentă orasului Bechet. 

 

ARH.  TUDOR RĂGĂLIE 
arhitect specialist atestat M.C.P.N. 
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C. PIESE DESENATE ŞI ANEXE 
 
 

I. PLANURI  OPERAŢIONALE 

I.1. PLAN CU EVIDENŢIEREA OBIECTIVELOR CU VALOARE DE 

PATRIMONIU 

I.2. PLAN CU EVIDENŢIEREA LIMITELOR DE PROTECŢIE FAŢĂ DE 

OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU 

 

II. ANEXE 

II.1. FIŞA MINIMALA  DE EVIDENTĂ A MONUMENTELOR ISTORICE 
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I.1. PLAN CU EVIDENŢIEREA OBIECTIVULUI CU VALOARE DE PATRIMONIU  
la Biserica "Sf. Gheorghe"– nr. L.M.I. 383  

- identificare în lista Cod LMI  – DJ-II-m-B-08191, datare anul 1870,  
cult ortodox – situată orasul Bechet 

 
 



 48    

BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

 

 
 
 

 
 

 



 49    

BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

 

I.2 PLAN CU EVIDENŢIEREA LIMITELOR DE PROTECŢIE ÎN COORDONATE STEREO 70 

faţă de obiectivul cu valoare de patrimoniu la Biserica "Sf. Gheorghe"– 
nr. L.M.I. 383 – identificare în lista Cod LMI   – DJ-II-m-B-08191, 

datare anul 1870, cult ortodox – situată în orasul Bechet 
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II.1. FISA ANALITICĂ 
de inventariere a monumentelor si ansamblurilor istorice 

 
1.IDENTIFICARE 
 

1.1.  Cod LMI     LISTA  2016 pozitia nr. 386, cod monument istoric DJ-II-m-
B-08191 

1.2.  Categorie II Arhitectură; 

1.3 Denumire oficială Biserica"Sf. Gheorghe" 

 
2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 
 

2.1 Stat ROMANIA 

2.2. Judet DOLJ 

2.3. Localitate  BECHET 

2.4. Cod postal  

2.5 Stradă, număr actuale Drum comunal 

2.6 Localitate anterioară 
 

 

2.7 Stradă, număr anterioare Str. Tudor  ARGHEZI 

2.8. Coordonate geografice  

2.8.1 Referinte geografice  

2.8.2 Identificare cartografică  

2.8.3. Sistem cartografic utilizat  

2.8.4. Coordonate Y, X, Z  

 
3.TIP DE PROPRIETATE 

 

3.1 Stat  

3.1.1 Proprietate publică a statului  

3.1.2 Proprietate privata a statului  

3.2 Mixt  

3.3 Privat Arhiepiscopia Olteniei - Mitropolia Olteniei - 
Parohia Bechet 

 
4.DATARE 
 

4.1 Epocă2) sec. XIX 

4.1.1 Datare început  

4.1.2 Datare sfârsit  

4.2 Datare prin perioade  

4.3 Datare prin intervale de date Sat amintit de la 1560, cruce 1655, restaurata 
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1896 

4.4 Datare precisă 

 

 

2) Dictionar de termeni, epoci 
 
 
5.ISTORIC. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Istoric Din punct de vedere istoric ,în 
perioada1500– 
1780centrulvechiuluiBecheteraconsideratafi 
loculundeesteamplasatăînprezentBisericacu 
hramul„Sf.Gheorghe”șicăanterioraexistatîn 
acelașilocomânăstire.În anul 1833, călugării de 
la MânăstireaRoaba 
sauZdraleadinCăciulătești,ajungînBechet,unde 
construiesc pe moșia mânăstirii un conacși 
amplasează chilii călugărești în jurul său.În 
imediatasaapropriereafostconstruităobiserică 
delemncuhramul„Sf.Gheorghe”. 

Ulterior, biserica de lemn ajunsese într-
ostare 
precarădeexistență.Înciudacondițiilordificile 
acestlăcașdecultaservitdreptlocdeslujbă până 
când călugărul Arhimandrit Paisieîncepe 
construcția unei biserici mari, din cărămidă,în 
anul1861,careaveaocapacitatede300–400 de 
enoriași. Această construcție a fost amplasată 
chiarpeloculfosteibisericidinlemn„Sf.Troiță”. 

Amplasatăpeocolină,lacirca50mdistanță
de stradă, biserica este construită în stil bizantin, cu 
osingurăturlăînformăsferică,cuunpridvorde 6 – 7 
m, două ferestre și geamuri colorate. Biserica 
avea o suprafață de 288 mp.Construcția 
bisericii a fost întreruptă în anul1866 
dinlipsafondurilor.Bisericaafostterminatăîn anul 
1871 la insistențele lui Ion Ionovici, Gheorghe 
Gheorghevici și a primarului Păun Dimulescu. 

Dupăîmpărțireaadministrativăațăriicândsat
ele mari devin comune și are loc secularizarea 
averilor mânăstirești, în anul 1864 primul primar 
alBechetului,NenciuStambuliusededicăînălțării 
bisericii.Totînacelașianbisericacuhramul„Sf. 
Gheorghe” a fost împroprietărită cu 17 ha de 
teren. 

 

5.2 Autor  

5.3 Comanditar In anul 1864 primul primar 
alBechetului,NenciuStambuliusededicăînălțării bisericii. 
Bisericaafostterminatăîn anul 1871 la insistențele lui Ion 



 53    

BIROU DE ARHITECTURA NICOLETA PARVANESCU                                   P 3880 / 22. 04. 2002               COD FISCAL 20190678      
CRAIOVA – STR. DEZROBIRII, NR. 135, BLOC G22, AP.8 – TELEF. 0040 727 398 818       email: nicoletaparvanescu@yahoo.com 

 

 

Ionovici, Gheorghe Gheorghevici și a primarului Păun 
Dimulescu 

5.4 Ctitor călugărul Arhimandrit Paisie 

5.5 Mester  

5.6 Pictor  

 
6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona  

6.2 Elemente de peisaj cultural 
si natural 

 

6.2.1 Peisaj cultural  

6.2.2 Peisaj natural  

6.3 Categoria de arhitectură Edificiu de cult ortodox 

6.3.1 Functiunea actuală3) Edificiu de cult ortodox 

6.3.2 Functiunea anterioară Edificiu de cult ortodox 

6.4 Descriere obiectiv individual Biserica de zid, stil tradiţional orthodox-
muntenesc stil bizantin 

6.4.1 Plan Parter, cu dezvoltare uninavată, fără abside 
laterale, cu pridvor, pronaos, naos, altar 

6.4.2 Fatade Tencuieli de epoca var-nisip 

6.4.3 Formă acoperis Acoperiş în patru ape, contur poligonal in zona 
altarului, turn clopotnita acoperis patru ape 

6.4.4 Extinderi Nui 

6.4.5 Anexe Nu 

6.5 Structură Zidarie portanta caramida, bundatie caramida, 
sarpanta lemn 

6.6 Materiale de construcŃie Caramida arsa, mortar var-nisip, tiranti stejar, 
capriori lemn, invelitoare tabla 

6.6.1 Materiale de construcŃie 
acoperis 

Structura acoperişului realizată din grinzi şi 
căpriori din lemn, învelitoarea din tabla 

6.7 Tehnici de construcŃie Tehnica traditionala construire zidarie 
caramida 

6.8 încadrare stilistică stil tradiţional orthodox-muntenesc stil bizantin 

6.9 Inscriptii 
 

 

3) Dictionarele termeni, epoci 
 
7.CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINTĂRI 

 
7.1 Starea generală de conservare*) Stare bună de conservare 

7.2 Lucrări anterioare de restaurare Restaurata 1896 

7.3 Riscuri/amenintări  
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7.3.1 Eroziune nu 

7.3.2 Inundatii nu 

7.3.3 Alunecări de teren nu 

7.3.4 Agricultură nu 

4) Vocabular controlat. 

 

8.DOCUMENTARE 

 

8. Bibliografie  

8.2 1Dosare si 
rapoarte, în 

arhive 

conf. N. Stoicescu – Bibliografia localitatilor si monumentelor feudale din Romania 
                        I – Tara Romaneasca 

8.3 HărŃi, 

planuri, 
desene 

 

8.4 Fotografii 
 

 

8.4.1 Fotografii 
satelitare 

 

8.4.2 Fotografii 
aeriene 

 

8.4.3 Fotografii alb-
negru 

 

8.4.4 Fotografii 
color 
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8.5 Atestare 

documentară 

cruce 1655, DATARE 1870 
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9.NIVEL CLASARE 

 

9.1 
 

Grupa valorică 

- A 
- B 

B 

9.2 Categoria după natura 
obiectivului 

- I 
- II 
- IV 

- II Arhitectură; 

9.3 Criterii de evaluare globală  

9.4 Data si documentul 

protectiei 

 

9.5 Reglementări urbanistice Zonele de protectie au fost delimitate prin 
raportare la limitele de proprietate si sunt 
trasate in coordonate Stereo 70 conform 
planselor anexate. Au fost definite: 
-  Amplasarea clădirilor faţă de aliniament 
- Înălţimea maximă  admisibilă a clădirilor în 
zonele de protective  
- Materiale folosite la finisajul fatadelor 

   

 
10.INVENTARIERE 
 

10.1 Institutia în cadrul căreia s-a 
redactat fisa 

 

10.2 Autorul fisei si calitatea acestuia  

10.2.1 Nume Ragalie 

10.2.2 Prenume Tudor 

10.2.3 Calitatea acestuia Architect Specialist atestat MCC 

10.2.4 Semnătura autografă a 
specialistului care a întocmit 

fisa 

 

10.2.5 Semnătura si stampila 

conducătorului institutiei în 
cadrul căreia s-a 
redactat fisa 

 

10.3 Numărul procesului-verbal 
de validare în comisia 

regională a monumentelor 
istorice 

 

10.3.1 Numărul documentului de 
clasare 

 

10.3.2 Data ordinului de clasare  

10.4 Data redactării fisei 18.07.2019 

 
 


