FIŞA LOCALITĂŢII
Date de identificare COMUNA HORODNICENI
Adresa Sat Horodniceni, Calea Fălticenilor , nr. 475 , jud.Suceava
Tel 0230573629
Fax 0230573642
E–mail primariahorodniceni@yahoo.com

Denumire indicatori

Date

generale
Localitatea de reşedinţă ( pentru
comune)
Număr sate componente

U.M.

Total mun/oraş/comună

HORODNICENI
Nr.

5

1

Suprafaţa:
administrativă
intravilană conform PUG
Caracteristici geografice (poziţie, relief
,amplasare, vecinătăţi, posibilităţi de
acces - drum naţional feroviar, aeroport )

Ha

943
Situată în Podişul Mare al Moldovei ,
respectiv în podişul Sucevei, comuna
Horodniceni se încadrează în regiunea
colinelor
mijlocii,
caracteristice
reliefului fiind înălţimile de până la
400
puternic fragmentate în văi
adânci.O caracteristică a acestui podiş
este o întindere largă de platouri
structurale cu soluri cernozomice,
brune de pădure iar pe văile râurilor şi
pădurilor predomină solurile aluviale,
aceste tipuri de soluri permit
dezvoltarea d.p.d.v agricol (cultura
cartofului, a cerealelor) ,pomicol.

Comuna Horodniceni este situată în partea de nordvest a municipiului Fălticeni și se află față de :
 Municipiul Fălticeni la distanță de 18 km
 Municipiul Suceava la distanță de 22 km
 Aeroportul Salcea la distanță de 34 km
 Drumul național DN17 A la distanță de 11
km
 Drum european E85 la distanță fr 18 km
 Gara CF Lucăcești 7 km

Scurt istoric ( atestare documentară,
legenda denumirii etc)

Satul
Brădățel-prima
atestare
documentară este din anul 1456 când
Petru Aron întărește Mânăstirii
Moldovița hotarul de la Gura
Brădățelului . În 1529,Ștefan Voievod
vinde Brădățelul cu tot cu mori unor
rude ale sale care mai târziu îl vor
vinde lui Șerban Cantacuzino.
Sat Mihăiești -a fost satul lui Mihai ,
fiul lui Mic Crai și va fi vândut de
moștenitorii acestuia Mitropolitului
Teoctist în anul 1444 iar acesta îl
dăruiește Mitropoliei Moldovei.
Mihăieștii după 8 oct. 1784 revin
Cantacuzinilor după ce Mitropolia
face un schimb de teren cu aceștia .
Satul Rotopănești-este satul primit
drept zestre de către Stanslav Rotopan
din partea socrului său Giulia cel
Mare , cuscrul lui Dragoș Viteazul

Aflat pe vechiul drum al Băii și Sucevei , satul
Horodniceni ,are rădăcini dincolo de Descălecatul
Moldovei .Numele localității se trage din salvonescul
„horod”(gorad) ,care se referă la cetățuia ridicată
cândva de obște pe un deal din apropiere si care
domină întreagă zonă în această parte de țară prin
cnejii desprinși din rândul obștii și care întemeiază
,vând și cumpără sate cărora l e imprumută numele.
Horodnicenii au fost în vechime o obște puternică cu
vatra locuită atestată arhelogic încă din
sec.XIV(punctul ”În Grădini” cuvântul slav ”Horod”
însemnând și grădină și cetățuie ).
Satul Botești a aparținut lu Drăgoi Viteazul ,care îl
moștenește de la tatăl său ,Drăgoi cel Bătrân cel care
a pus vatra satului , confirmat de Alexandru celo Bun
după1400. Din 1667 Șerban Cantacuzino stăpânește
Boteștii , moșia rămânând a Cantacuzinilor până în
1804 când este vândută unor boieri moldoveni.

Populaţie totală stabilă

clasificare :
- pe sexe - femei, bărbaţi
- pe naţionalităţi
- pe religii

mii
pers

Resurse naturale (resurse minerale ale

solului şi subsolului resurse de apă şi altele)

Resurse umane
- populaţia totală stabilă (pe categorii

de vârstă , 0-18, 18-45, peste 45 ani)

5702

mii
pers
mii
pers

3183
1762 F,1683 M
3183
3183
-Petrol și gaze
-Acumulări de apă
-Exploatații piscicole
-Exploatații pomicole

1263
3183

2

- populaţia plecată în străinătate

(adulţi şi copii în întreţinere)

Infrastructură
Lungimea drumurilor publice, din care:
Km
- DN: - modernizate
- cu îmbrăcăminte uşoară rutieră
- DJ: - modernizate
- cu îmbrăcăminte uşoară rutieră
- pietruite
- DC:
- clasificate:
- modernizate
- cu îmbrăcăminte
uşoară rutieră
- pietruite
- neclasificate:
- pietruite
- de pământ
Lungimea liniei de cale ferată
Km
Staţii de cale ferată (halte)
Nr.
Aeroporturi ( helioporturi)
Nr.
Lungimea reţelei de distribuţie a apei
Km
potabile
Număr de locuinţe racordate la reţeaua
Nr.
de apă potabilă
Lungimea reţelei de canalizare
Km
Număr de locuinţe racordate la reţeaua
Nr.
de canalizare
Staţii de tratare/epurare ape uzate
Lungimea reţelei electrice
Km
Număr de locuinţe racordate la reţeaua
electrică
Lungimea reţelei de gaz metan
Km
Număr de locuinţe racordate la reţeaua
Nr.
de gaz metan
Indicatori sociali
Populaţia activă civilă
mii
pers
Populaţie ocupată( pe domenii de activitate,
mii
industrie, agricultură, servicii, alte domenii )
pers
Salariaţi – nr. mediu, din care:
Pers.
- în sectorul public
- în sectorul privat

262
62
DJ209A,DJ209M 10 km

4 km
11 km
39,52 km
63,60
1254
-

1263

72

3

Şomeri
- indemnizaţi

pers
pers

- neindemnizaţi pe categorii de
vârstă/sex/pregătire profesională

pers

pe categorii de
vârstă/sex/pregătire profesională

Pensionari
Pers
1518
Persoane cu dizabilităţi
Pers
55
Persoane beneficiare de ajutoare sociale
Pers
77
Dezvoltare economică
Industrie
Număr agenţi economici ( firme)
Nr.
15
active, după domeniul de activitate
- producţiei
2
- servicii
4
- comerţ
6
- turism
- alte domenii de activitate(agricol)
3
Număr agenţi economici( firme)
active, după mărime:
- mari ( 250 salariaţi şi peste)
- mici şi mijlocii ( 10-249 salariaţi)
2
- micro ( 0-9 salariaţi)
13
- organizaţii cooperatiste
- persoane fizice, întreprinderi familiale,
60
sau individuale
Zonă minieră ( unde este cazul )
Nr.
- Exploataţi miniere
- Unităţi de prelucrare minieră
- Zone/exploataţii/unităţi dezafectate
Agricultura
5702 (din care 65 ha-proprietate
Suprafaţa agricolă, din care:
Ha
publică a comunei)
- suprafaţa arabilă
-

3186(Pf+Pj)
978(416 domeniu privat al
comunei)

păşuni
fâneţe
vii
livezi

963(Pf+Pj)

( de precizat şi proprietatea)

Silvicultură
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră, din care:
- în proprietatea statului
- în proprietate privată
- în proprietate comunală

Ha

668
170
498

4

Exploataţii silvice
Centre de colectare ciuperci , fructe de
pădure
Centre de vânătoare
Piscicultură
Ape, lacuri/iazuri/ în proprietate publică
sau privată
Centre de pescuit
Alte terenuri
Zootehnie
Efective de (în crescătorii şi în gospodăriile
populaţiei)

-

Ha

100

Ha

-

Cap.

bovine
cabaline
porcine
ovine
păsări
familii de albine
alte animale şi păsări

Exploataţii agricole,

1495
165
548
6619
7588
740
310

cu următoarele

precizări:
-

-

fără personalitate juridică

(
individuale, PF autorizate , întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale )
cu personalitate juridică ( regii
autonome, societăţi /asociaţii agricole, unităţi
cooperatiste sau alte tipuri)

Exploataţii zootehnice, cu următoarele
precizări:
- fără personalitate juridică (
individuale, PF autorizate , întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale )
- cu personalitate juridică ( regii
autonome, societăţi /asociaţii agricole, unităţi
cooperatiste sau alte tipuri )

Centre de consultanţă în domeniul agricol
Nr.
Dispensare veterinare ( personal medical)
Nr.
Servicii/Comerţ
Posturi locale de televiziune
Nr.
Unităţi poştale
Nr.
Număr abonaţi la servicii de televiziune
Nr.
prin cablu
Număr abonaţi la servicii de Internet
Nr.
Alte servicii

1350
54

60
4

1

1(3 persoane)
1
780
315
5

Centre comerciale

(mall-uri, bazaruri, pieţe
agroalimentare, târguri, oboare, hiper, super –
market- uri )

Nr.
Supr.
mp

Educaţie
Unităţi de învăţământ de stat, din care:
Nr.
- grădiniţe
- şcoli, din care: - cu clasele I-IV
- cu clasele I-VIII
- şcoli de artă şi meserii
- licee/colegii
Unităţi de învăţământ particulare
Nr.
Universităţi/ de stat /particulare /filiale
Număr preşcolari, înscrişi la grădiniţă
Nr.
Populaţie şcolară
Nr.
Personal didactic, din care:
Nr.
- calificat
- necalificat
Tineret şi sport
Terenuri/Săli de sport/Baze sportive
Nr.
/Supr
mp.
Piscine/Bazine de înot
Patinoare
Pârtii de schi
Alte locuri de agrement
Cultură
Cămine culturale
Nr.
Biblioteci
Nr.
Unităţi de cult - biserici
Muzee
Case memoriale
Alte obiective culturale

Cercetare /Inovare
Instituţii/Staţiuni/Centre de cercetare –
dezvoltare
(denumire, domeniu de activitate,alte date)
Sănătate/Asistenţă Socială
Spitale/Dispensare/Centre se
Nr.
sănătate/Centre de plasament ( cu
precizarea de stat, particulare )
Paturi în spitale
Nr.
Cabinete medicale-medicină generală
Nr.
Medici
Nr.

-

6
6
2
113
324
28
1
2
1
7
-

Punct documentar Nicolae
Istrati

-

1 dispensar
1
6

Personal mediu sanitar
Cabinete stomatologice
Farmacii
Unităţi de asistenţă socială

Nr.

Turism
Forme de turism ce pot fi practicat
Turism religios
 Biserica Pogorârea Duhului Sfânt, Horodnicenimonument istoric ( anul 1538)
 Zvonița - datând din secolul al XIX-lea și având
codul SV-II-m-A-05558.02
 Biserica Sf. Treime- 1856, sat Rotopăneşti
 Statuia Moldova, 1856, în curtea bisericii, sat
Rotopăneşti (SV-IV-m-B-05714);
 Mănăstirea Brădățel- este o mănăstire
ortodoxă de maici, pe stil vechi -1947

Obiective turistice –

2
1
1
-

Nr.
Nr.

Turism cultural
 Casa Nicolae Istrati – sec.
XIX, sat Rotopăneşti (SV-IIm-B-05634);
 Fondul
documentar
Nicolae Istrati – Şcoala
generală Mihăieşti
Turism ambiental
 Salba de iazuri Mihăiești Fălticeni (pescuit sportiv)
 Peisajul rural al comunei
Horodniceni

enumerare, scurtă

descriere

Biserica
“Pogorârea
Sfântului Duh”
Biserica “Sfânta
Treime”
Zvonița
Casa Nicolae
Istrati
Statuia ”Moldova
”
Mânăstirea
Brădățel

Horodniceni

Anul 1538

Rotopăneşti

Anul 1856

Horodniceni
Rotopănești

Sec XIX
Sec XIX

Rotopănești

Anul 1856

Brădățel

Anul 1947

Unităţi de cazare - Total
Nr.
Hoteluri
Nr
Moteluri
Nr.
Vile turistice
Nr.
Cabane turistice
Nr.
Pensiuni turistice
Nr.
Pensiuni agroturistice
Nr.
Alte tipuri de unităţi
Nr.
Agenţii de turism
Nr.
Centre/Puncte de informare turistică
Nr.
/Asociaţii de promovare a turismului
Protecţia mediului

-

(la aceşti indici se precizează înscrierea în limitele:
- valori normale - sub limita normală – valori depăsite

Calitatea aerului

)

Valori normale

7

Calitatea apei

Grad ridicat de poluare al apei
freatice

( de suprafaţă şi subterană)

Erdosol argic(provenit dintr-un
sol argilo-iluvial)

Calitatea solului
Calitatea fonică (nivel de zgomot )
Biodiversitatea ( arii naturale protejate )

Valori normale

Comuna Horodniceni este
menționată în Lucrarea ”Riscuri și
vulnerabilități-jud.Suceava/2009Anexa 4-poz.46-ca zonă inundabilă
pe părăul Șomuzu Mare cu 10 ha
agricol,părăul Șomuzu Mic cu 10 ha
agricol,părăul Brădățel cu 19 ha agricol
Alunecări de teren în zonele
Brădățel,Hara , Miihăiești,Răbâia
Este organizat serviciul public de
salubrizare

Incidenţa zonei la inundaţii/alunecări de
teren/ situaţii de risc

Sisteme de depozitare – gestionare
deşeuri

Climat temperat-continental cu
influențe baltice

Staţii meteorologice
Lucrări în curs de derulare ce vor fi
finalizate în 2012

Lucrări investiţionale

- Reabilitare Școală Horodniceni
-”Refacerea si modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de
inundatii in anul 2010, in comuna
Horodniceni judetul Suceava”,
finantat prin Programul PNDR –
Masura 322

Lucrări care se derulează în perioada 2012
şi în anii următori

Oportunităţi de investiţii
Teren agricol(pășune la locul
Terenuri aflate în proprietate publică sau
Mp
numit:
privată -suprafaţă/ distanţa la drumuri de
HARA -6 ,00 ha(acces la DC
acces, şi utilităţi - scurtă descriere
asfaltat,DJ 209 C VorniceniMoara)
CALEA MARE-10,00 (acces la
DC)

Clădiri aflate în proprietate publică sau
privată suprafaţa /distanţa la drumuri de
acces, şi utilităţi scurta descriere

Alte resurse naturale şi umane

Mp

-”Școala Veche ” –Rotopănești
180 mp , acces la DJ 209 A
,energie electrică
Școala
Răb âia ”-120 mp , acces
-”
la Dj 209A,enrgie electrică
-”Școala Botești” -120 mp
energie electrică
Teren agricol
Persoane apte de muncă

Alte bunuri
8

Posibilităţi de realizare sisteme de energie
alternativă
Potenţial pentru dezvoltare de activităţi
turistice

Energie eoliană,solară
Turism
religios,ambiental,cultural,pescuit
sportiv

Alte posibilităţi

Parteneriate /Înfrăţiri
GAL FĂLTICENI
Parteneriate locale si de dezvoltate locală
(ADI -uri, GAL- uri şi alte parteneriate)

Înfrăţiri
Zilele localităţii (
organizate)

data calendaristică, manifestări

-Proiecte cu finanţare europeană

Înfrățire cu localitatea Balsorano
(Provincia Aquila,Regiunea
Abruzzo),Italia
15 august

Proiecte

În implementare :
1. ”Refacerea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010, in comuna
Horodniceni judetul Suceava”, finantat prin Programul PNDR – Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale", submasura d) „Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii
rutiere afectate de inundatii in anul 2010” se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale” Valoare proiect : 1.242.285 €
Depuse spre finanțare:
2. ”Construire drumuri de exploatație agricolă în comuna Horodniceni, judeţul Suceava” prin programul
FEADR 2007-2013-Axa I – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi
adaptarea agriculturii şi silviculturii” – Submăsura 125 a Declarat eligibil în data 07.12.2011 cu un
punctaj de 42,35 spre selecție , valoare proiect : 1.237.167 €
3. ”Reconstrucție ecologică prin împădurirea terenurilor degradate în perimetrele HARA ȘI JIDOGINA ,
comuna Horodniceni, jud. Suceava. ” în suprafață totală de 39 , 31 ha în cadrul ”Programului de
îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate , reconstrucție ecologică și
gospodărirea durabilă a pădurilor” gestionat de Agenția Fondului de Mediu

- Propuneri de proiecte ce urmează a fi depuse spre finanţare
1. Alimentare cu apă ,canalizare și stație de epurare
2. Amenajare dispensar uman
3. Modernizare drumuri comunale prin asfaltare/betonare

-Proiecte din fonduri guvernamentale

-Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sauasfaltarea drumurilor de interes local
clasate aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1256/2005 de modificare si completare a Hotarârii
Guvernului nr.577/1997 în localitatea Horodniceni”Pietruire DC 16 A Dumbrava-Brădățel Rotopănești km.0+920-km 3+920”-proiect finalizat în luna iulie 2012
-”Poduri și podețe din beton armat în comuna Horodniceni,jud.Suceava ” -O.G. 7/2006 prin
”Programul de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural”-proiect finalizat în octombrie 2012
- Propuneri de proiecte ce urmează a fi depuse spre finanţare
1. Înființare grădiniță în sat Horodniceni
2. Amenajare bază sportivă

Organizaţii neguvernamentale ( Asociaţii/Fundaţii)

-

Asociația Crescătorilor de Animale ”Florișteana”
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