Anexa 7

DESCRIERE ZONE DE DEZVOLTARE DURABILĂ
ZDD Greşu 1
Limita de nord
Zona de dezvoltare durabilă porneşte de la intersecţia fondului forestier cu păşunea de la
marginea satului Greşu, urmărind limita pădurii, spre est, prin bornele:12,132 din UP IV Greşu. Apoi
limita ZDD se orientează către nord, pe un drum secundar ce vine din DN 2D. ZDD îşi schimbă
direcţia către est, pe drumul secundar, iar la terminarea acestuia, limita este pe linia de demarcaţie a
fâneţelor (pe partea stângă în sensul vest-est) de păşunea împădurită. La apariţia fâneţelor în faţa liniei
de demarcare, aceasta se continuă pe hotarul dintre doi proprietari, marcat de un şir de arbori, ajungând
până la pr. Greşului. Se continuă pe firul apei, în aval, până mai jos de podul de pe drumul forestier,
apoi traversează pr. Greşu în dreptul bornei ce delimitează păşunea de proprietari. Din acest punct,
limita ZDD urmează cu fidelitate limita dintre păşune şi proprietari.
Limita de est
ZDD se continuă pe limita ultimei proprietăţi din sat Greşu, spre sud, până la drumul naţional
DN 2D, pe care îl urmează spre vest, până în dreptul bornei păşunii împădurite, îl traversează şi
urmează limita păşunii împădurite până în albia Râului Putna.
Limita de sud
Limita ZDD urmează cu fidelitate, de la est la vest (spre amonte), albia Râului Putna, cu
excepţia suprafeţelor de teren ce sunt ocupate cu pâlcuri de aninişuri şi alte specii forestiere care nu
sunt cuprinse în zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane.
Limita de vest
Urmăreşte Râul Putna de la sud la nord, traversează DN 2D şi se închide în limita fondului
forestier.
ZDD Greşu Călin-Dogărie
Limita de nord
Porneşte pe marginea DN 2D, de la vest la est (pe partea stângă a drumului), ajunge în dreptul
primelor construcţii pe care le ocoleşte până sub linia de înaltă tensiune, pe o direcţie sud-nord. De aici
limita ZDD urmăreşte vegetaţia din lungul pârâului, apoi ocoleşte trupul de vegetaţie forestieră şi
ajunge în limita păşunii, delimitată cu vopsea galbenă. Din acest punct limita ZDD urmăreşte limita
păşunii (marcată cu culoare galbenă) pe o direcţie vest-est, până ce ajunge să intersecteze drumul de
servitute.
Limita de est
De la intersecţia cu drumul de servitute, pe direcţia nord-sud, urmăreşte acest drum, până
imediat după prima curbă de 90°, unde este şi prima locuinţă. De aici, ocoleşte construcţiile pe la baza
taluzului ce este acoperit de tufărişuri (pe direcţia vest-est), ajungând la un pârâu. De la pârâu, coboară
spre sud, pe marginea acestuia până la intersecţia cu drumul de acces. ZDD porneşte pe drumul de
acces, apoi urmăreşte baza taluzului, pe o direcţie vest-est, a primului platou de la drumul naţional.
După aceea limita coboară la DN 2D, în dreptul podeţului.
Limita de sud
Se continuă de la podeţ, pe firul pârâului, ocolind platforma gaterului, pe malul Râului Putna.
Din acest punct limita ZDD urmăreşte malul stâng tehnic al R. Putna, pe direcţia est-vest.

Limita de vest
În dreptul ultimei construcţii, limita ZDD se îndreaptă spre nord, din malul stâng tehnic al R.
Putna, pe limita gardului proprietăţii, până la drumul de servitute. Din acest punct se îndreaptă spre
ultimul stâlp de electricitate (spre est), apoi se continuă spre nord până în DN 2D.

ZDD Lepşa
Limita de nord
Începe din DN 2D, din zona numită Neteda, de lângă prima locuinţă de pe partea stângă, pe
direcţia vest-est. Urmăreşte limita acestei proprietăţi, spre nord, apoi se continuă spre est până la
intersecţia cu un pârâu. Urmează cursul pârâului spre amonte până la baza taluzului cu vegetaţie
forestieră. Din acest loc limita ZDD este pe la baza taluzului, între vegetaţia forestieră şi fâneţe. Apoi
se continuă pe limita fondului forestier prin bornele silvice: 114, 120, 125, 122, 124, 126 din UP IV
Greşu. Din borna 126 din UP IV Greşu limita ZDD îşi schimbă direcţia către nord, tot pe limita
fondului forestier, trecând prin bornele 2, 1, 152, 4, 6, 153, 8, 155, 10, 12 şi 156 din UP III LepşaMacradău. La intersecţia pădurii (fondului forestier) cu pr. Lepşa, la borna 156, limita se îndreaptă
către sud pe malul drept tehnic al pr. Lepşa, spre aval, până la drumul de acces ce coboară în pr. Lepşa,
de unde limita îşi schimbă direcţia pe acest drum, traversează drumul auto forestier Lepşa Axial,
ocoleşte proprietăţile din enclave şi terenul administrativ unde se găsesc cantonul Lepşuleţ şi cabana
Lepşuleţ, pe limita fondului forestier, părăsind terenul administrativ pe calea de acces spre cabana
Lepşuleţ din drumul naţional 2L. De la această intersecţie, limita ZDD se continuă spre nord, pe DN
2L până în dreptul bornei silvice 78/II din UP I Mociaru. De la această bornă, limita se continuă către
sud, ocolind proprietăţile private, pe limita fondului forestier, prin bornele silvice 66/II, 69/II, iar de
aici pe DN 2L până în dreptul anexei (grajdului) din incinta Mănăstirii Lepşa. Limita ZDD se continuă
pe lângă anexa mănăstirii, ocoleşte suprafaţa arabilă a mănăstirii şi se continuă pe drumul de acces în
curtea acesteia. După ce ocoleşte toate construcţiile mănăstirii până la pârâu, traversează poiana până
ajunge la borna silvică 33/II, apoi 32/II, 31/II, 380, 12/II, 12. Din borna 12 îşi schimbă direcţia, tot pe
limita fondului forestier, prin bornele silvice: 144, 142, 222.
Limita de est
De la borna 219, limita ZDD coboară spre sud pe limita pădurii până la bornele silvice 105 şi
103 care este în marginea DN 2D.
Limita de sud
Traversează DN 2D, ocolind pâlcul de anin, pe lângă proprietatea hotelului Tresor, limita ZDD
urmează apoi malul stâng tehnic al Râului Putna, spre amonte, iar la podul de pe Frenţa, trece pe partea
dreaptă tehnic, incluzând toate construcţiile existente, după care revine pe malul stâng.
Limita de vest
La confluenţa pârâului cu R. Putna, de pe malul stâng, limita ZDD urmează pârâul până în DN
2D, apoi se uneşte cu punctul de plecare.

ZDD Ciuta-Porcu
Limita de nord
Porneşte din borna silvică 237, se continuă apoi pe limita fondului forestier prin bornele 356,
355 şi 98 din UP I Mociaru.
Limita de est
Din borna 98 din UP I Mocearu, limita ZDD ocoleşte proprietăţile private, pe limita fondului
forestier, până la borna 96 din acelaşi UP. De aici se continuă pe DN 2D până la podul (viaduct) peste
R. Putna, trece pe malul drept tehnic, urmărindu-l până la pensiunea Casa Tisaru.

Limita de sud
De la pensiunea Casa Tisaru se îndreaptă spre vest, pe limita pădurii, prin borna silvică 189 din
UP Coza.
Limita de vest
Din borna 189 din UP Coza, limita ZDD se continuă pe limita pădurii ajungând la borna 193,
apoi este pe drumul auto forestier Tişiţa până la ultimul drum de acces la dreapta. De aici traversează
R. Putna pe partea stângă şi se închide în borna silvică 237 din UP I Mociaru.

ZDD Coza 1
Limita de nord
De la borna silvică 47 din UP I Mociaru, limita ZDD porneşte spre est pe limita pădurii trecând
prin borna 44, până la confuenţa R. Putna cu pr. Coza.
Limita de est
De la confluenţă, limita urmează pr. Coza, în amonte, pe malul stâng tehnic, spre sud, până la
fondul forestier, borna 138 UP Coza.
Limita de sud
Din borna 138 urmăreşte limita fondului forestier prin bornele silvice: 140, 473 UP Coza, până
la poiană.
Limita de vest
Se continuă spre nord, pe marginea poienii (pe partea estică a acesteia), ajunge la R. Putna, îl
traversează şi intersectează drumul de acces, pe care îl urmăreşte spre vest până la trupul de pădure de
pe partea dreaptă, la borna 155 din UP I Mociaru. De aici limita ZDD este spre nord până la borna 44

ZDD Coza 2
Cuprinde toate construcţiile dintre apa pr. Coza şi fondul forestier.
ZDD Coza 3
Cuprinde toate construcţiile dintre apa pr. Coza, păşune şi fondul forestier.
ZDD Coza 4
Cuprinde toate construcţiile dintre apa pr. Coza şi fondul forestier.

