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B.MEMORIU GENERAL 
 

 
I. NOTA METODICA GENERALA 
 
 I.1. DESCRIEREA OBIECTIVELOR SI LIMITELE STUDIULUI 

 
 Studiul îsi propune o analiză multicriterială a devenirii istorice a localitătilor 
apartinătoare Comunei Băleşti, 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.  
 

 Teritoriul administrativ al comunei Băleşti se află aşezată geografic în 
partea de vest a municipiului Târgu Jiu, în partea centrala a județului Gorj, fiind 
traversată de DN 67, Târgu Jiu-Drobeta Turnu Severin, la o atitudine de 252 m, pe 
paralela de 45° latitudine nordică şi pe meridianul 23°20" longitudine estică. Comuna 
Băleşti este formată din 9 sate: Băleşti - reşedinţa comunei, Ceauru, Corneşti, 
Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti - sate componente 
având următoarele vecinătăţii:  

- la est - municipiul Târgu Jiu prin cartierele Slobozia şi Bîrseşti 
- la nord - comunele Leleşti prin satul Rasoviţa şi Arcani prin satele Cîmpofeni şi 

Stroieşti 
- la vest - comunele Peştişani şi Teleşti prin satele Buduhala şi Şomaneşti 
- la sud - oraşul Rovinari şi comuna Drăguţeşti prin satele Iaşi-Gorj şi Cîrbeşti. 
Satele sunt amplasate în jurul satului de reşedinţă, cel mai apropiat fiind satul 

Ceauru, sub 1 km., iar cel mai îndepărtat fiind satul Stolojani, la peste 10 km. Populaţia 
comunei la recensământul general al populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 a fost de 
7.657 locuitori, din care 92% sunt români şi restul de 8% rromi şi de alte naţionalităţi, în 
cea mai mare parte de religie ortodoxă, iar conform datelor statistice populaţia comunei 
la 01. 01.2014 a fost de 7.634 locuitori (3791 de sex masculin si 3843 de sex feminin).  

Din câte se poate observa, aşezările cuprinse în actuala comună aparţin vechii arii 
de locuire din spaţiul subcarpatic al judeţului Gorj. Istoria acestor locuri ne arată că 
vetrele acestor aşezări, situate în preajma apelor Sohodolului, Jaleşului, Şuşiţei şi a 
Jiului - au fost influenţate şi de condiţiile geografice, nu doar de contextul existenţial 
socio-politic pe aceste meleaguri. 
  
 Studiul este dezvoltat dupa urmatoarea structura: 

lista de responsabilitati 
memoriu general 
nota metodica generala 
i.1. descrierea obiectivelor si limitele studiului 
i.2. descrierea metodei si a directiilor de cercetare 
i.3. evidentierea surselor documentare, iconografice, cartografice s.a. 
i.4. prezentarea echipei de cercetare dupa specialitate 
i.5. prezentare critica a bibliografiei generale. 
analiza dezvoltarii teritoriului administrativ si a localitatilor 
ii.1. istoricul teritoriului administrativ si al localitatilor componente 
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ii.2. evenimente istorice in teritoriul administrativ 
ii.3. prezente arheologice in teritoriul administrativ 
ii.4. evolutia statutului administrativ, militar functional al localitatii 
ii.5. evolutia structurii etnice si apartenentei religioase a populatiei 
ii.6. evolutia ocupatiei populatiei: ocupatii traditionale persistente 
ii.7. evolutia teritoriului administrativ si intravilan 
ii.8. evolutia reglementarilor edilitare si urbanistice 
ii.9. evolutia tramei stradale si parcelarului  
ii.10. evolutia fondului construit; tipologia si caracteristicile acestuia; amenajari 
ii.11. operatiuni urbanistice importante( parcelari, demolaritrasari de artere de 
circulatie noi, lucrari hidrotehnice, amenajari de suprafete plantate s.c.)  
ii.12. 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 construite protejate 
v.1. sinteza dezvoltarii urbanistice a teritoriului administrativ 
v.2. sinteza dezvoltarii urbanistice a localitatilor componente 
v.3. definirea zonelor construite protejatesinteza dezvoltarii urbanistice a 
teritoriului administrativ 
v.4. zone construite protejate din teritoriul administrativ 
v.5. potentialul de dezvoltare a zonelor construite protejate 
piese desenate si anexe 
i. planuri operationale 
i.1. plan cu evidentierea obiectivelor cu valoare de patrimoniu 
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 elaborate respecta cadrul legislativ, cele mai importante referinte fiind:  
- dintre legi :  
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  



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

 
 

7 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

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 în construcţii  
HG 906/2001 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe  
 
- dintre ordonantele guvernamentale  
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, tesutul 
urban, valori locale, toponimie, date bibliografice semnificative, legături istorice cu asezări 
învecinate; 
�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 SURSELOR DOCUMENTARE 

  - SURSE ARHIVISTICE, 
- SURSE BIBLIOGRAFICE 

  - SURSE ICONOGRAFICE SI CARTOGRAFICE 



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

 
 

8 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR SAU CONCOMITENT 
ACTUALIZARII P.U.G. BĂLEŞTI – JUDEŢUL GORJ 

 Planuri topografice – scara 1:5000 şi 1:25000 asigurate de O.C.P.I. Gorj, 
aduse la zi prin completări după ortofotoplanuri şi cu ajutorul persoanelor 
abilitate din cadrul primăriei comunei Băleşti; 

 Planul Urbanistic General al Comunei Băleşti - Județul Gorj, elaborat de S.C. 
Delta Construcţii Proiectare S.R.L. Tg-Jiu în anul 1998 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Băleşti nr. 37 din 28.12.2000; 

 Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pe perioada 2013 – 2023,  
aprobată de Consiliul Județean Gorj; 

 Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj pe perioada 2007 – 
2014,  aprobată de Consiliul Judeţean Gorj; 

 Planul de amenajare a teritoriului Judeţului Gorj (P.A.T.J.), Actualizare 
2009-2011, Fazele 1-2 elaborat de Universitatea de Arhitectură şi 
Urbanism “Ion Mincu”- Centrul de cercetare, proiectare, expertiză şi 
consulting, avizat de Consiliul Judeţean Gorj în decembrie 2013. 

 Planuri topografice – scara 1:5000 şi 1:25000 asigurate de O.C.P.I. Gorj 
şi A.N.C.P.I. Bucureşti aduse la zi şi actualizate împreună cu aparatul 
tehnic din Primăria comunei Băleşti; 

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat 
de Consiliul Local; 

 Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

 Date statistice furnizate de Directia Judeţeană de Statistică - Gorj; 
Surse de informaţii, date statistice 

 Monumente, situri şi ansambluri arheologice – judeţul Gorj - listă aprobată de 
Ministerul Culturii  şi Patrimoniului Naţional publicată în Monitorul Oficial al României 
partea I, nr.670 şi 670bis din 01.10.2010; 

 Modul de folosinţă al teritoriului pe deţinători transmis de Primăria Băleşti şi O.C.P.I. 
Gorj; 

 Informaţii obţinute de proiectant de la Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Gorj, Muzeul de Istorie şi alte institutii  
interesate; 

 Date culese de proiectant în teren, precum şi din discuţiile purtate cu membrii 
Consiliului Local şi primarul comunei Bălești. 
 

 I.4. PREZENTAREA ECHIPEI DE CERCETARE DUPA 
SPECIALITATE 

 Pentru a putea fundamenta analiză multicriterială a devenirii istorice a localitătilor 
apartinătoare Comunei Băleşti si pentru a stabili limitele, gradul de protectie si întinderea 
zonelor protejate, a fost alcatuita o echipa de cercetare dupa cum urmeaza: 
 DIRECTOR:       ING. GEODEZ AURICĂ RAICEA 
                                            persoană fizică autorizată de A.N.C.P.I. să execute 
                                            lucrări de cadastru, geodezie, cartografie 
 ŞEF PROIECT:        ARH.  CARMEN-GABRIELA BORONTEA 
    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 BIBLIOGRAFIEI GENERALE 
 

1. Catalogul Documentelor Ţarii Româneşti, 1369-1600 
2. Ghe. Lahovary   - Marele dicţionar geografic al României ,1898. 
3. P. Gherghe        - in M.C.A. XIII 1979 pag.91 şi XIV 1980 . 
4. Ghe. Popilian     - în Historia III 1974 Săpături P,Gherghd şi Ghe.Calotoiu, 1981 
             
5. ***                      - Istoria României - Compendiu - anexe hărţi- Bucureşti ,1969. 
6. Vasile Cărăbiş   - Istoria Gorjului, Ed.Editis, 1995. S. Alex. Stefulescu-Istoria 
                                 Gorjului - Tg-Jiu, 1906 
7. Alex. Stefulescu - Gorjul istoric şi pitoresc ,Tg-Jiu - Tipograf N.D.Miloşescu, 1904. 
8. ***                      - Istoria medie a României sec.X-XIV E.D.P., Bucureşti, 1966. 
9. ***                      - Istoria Băncilor populare din Gorj, 1925. 
10.Rădulescu Motru C. - Personalismul energetic - Psihologia satelor noastre, 1927- 
          Lamura.   
11. N. Baranovschi,  - Judeţul Gorj - Bucureşti, 1971 
 12. ***                      - Monografia demografică a jud.Gorj,Tg-Jiu,1976. 
13. ***                       - Litua Studii şi cercetări III, Tg-Jiu, 1986. 
14. ***                       - Tribunalul Judeţean Gorj - dosar arhivă 1843. 
15. ***                       - Arhivele Gorjului - Tg-Jiu - pachet 2, 3 şi 14 din 1832. 
16. ***                       - Arhiva bisericilor din comuna Băleşti. 
17. Ghe. Calotoiu     - Mărturii arheologice în Gorj - Tg-Jiu 1987. 
18. ***                       - Muzeul Judeţean Gorj - Litua - studii şi cercetări I, Tg-Jiu, 1987.  
19. Cornel Şomâcu  - Monografia comunei Băleşti, 2008. 
 
- Monumente, situri şi ansambluri arheologice – judeţul Gorj - listă aprobată de 
Ministerul Culturii  şi Patrimoniului Naţional publicată în Monitorul Oficial al României 
partea I, nr.670 şi 670bis din 01.10.2010; 
 

II. ANALIZA DEZVOLTARII TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI A 
LOCALITATILOR 
 

II.1. ISTORICUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI AL 
LOCALITATILOR COMPONENTE 

 
Caracterul de specificitate care dă măsura personalităţii oricărei aşezări alături de 

tradiţie şi obiceiuri este şi tipologia rurală ca amprentă a istoriei dezvoltării rurale. 
Teritoriul administrativ al comunei Băleşti şi rețeaua de localităti existente Băleşti 

localitate resedintă de comună şi: Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, 
Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti – sate apartinătoare, a fost aprobat prin Legea nr. 
2/1968 de organizare administrativ teritorială a Romaniei. 

Date privind evolutia în timp a unităţii teritorial administrative ne sunt furnizate de 
cercetarea documentelor referitoare la teritoriul administrativ studiat printre care amintim 
şi „Monografia comunei Băleşti, judeţul Gorj" Editura Măiastra 2008 de Cornel Şomâcu. 

„Una dintre cele mai mari localităţi ale Gorjului în prezent, comuna Băleşti este 
atestată documentar încă din vremea domnitorului Mircea cel Bătrân. Locurile acestea 
intră în istorie însă mult mai devreme, încă din neolitic. Potrivit arheologilor gorjeni, la 
Băleşti avem descoperiri încă din neolitic iar la Ceauru din epoca bronzuluil. În perioada 
interbelică s-a găsit un tezaur cu 350 monede de argint de la Vespasianus la Gordianus al 
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III-lea şi păstrat la Inst. Arh. Bucureşti. Ultima piesă din acesta datează din anul 244. Pe 
teritoriul comunei s-au mai descoperit monede din vremea lui Septimius Severus, Geta, 
Iulia Domna şi Filip Arabul. Şi pe raza Corneştiului avem descoperiri arheologice foarte 
interesante. Astfel, potrivit profesorului Gheorghe Calotoiu, în punctul „Bălava", pe malul 
stâng al bălţii formată din apa Jaleşului, la circa 100 m de vadul vechi, în anul 1957 s-a 
descoperit, întâmplător, o spadă celtică (lungime de 0,618 m) cu vârf ascuţit rupt 
(lungimea rupturii de 0,28 m) din fier. Mânerul era prevăzut cu trei găuri pentru fixarea 
plăselelor. Ulterior s-au mai făcut descoperiri. Printre alte obiecte descoperite a fost şi o 
sabie lungă. Cercetările preliminare efectuate la faţa locului au mai recuperat câteva 
fragmente de teacă de la spadă şi două fragmente dintr-un „umbo" cu (diametrul de 0,114 
m. Armele fuseseră trecute prin foc. 
Inventarul mormintelor aparţine secolelor II-I î Hr. Tot din vechea arie de locuire a 
comunei Băleşti reţinem cetatea de la Varţ-Rovinari ridicată pe un promotoriu în locul 
„Cioaca cu bani" care domina până departe Valea Jaleşului, oferind un important punct 
strategic pentru Defileul Jiului. Potrivit istoricului Gheorghe Calotoiu, primele cercetări 
arheologice în zonă le-a efectuat în 1934 Dimitrie Berciu şi C. S. Nicolăescu-Plopsor. Abia 
în 1976-1977 au facut cercetări şi specialişti ai Muzeului Judeţean Gorj. Cetatea de la Vârţ 
(sec. I î. Chr-sec I d. Chr.) se încadrează în categoria celor de pămant, cu palisade şi 
terase executate în pantă. Cu siguranţă, aceasta a avut un rol important pentru apărarea 
zonei, fiind un adevarat punct strategic şi s-a utilizat în acelaşi scop şi după cucerirea 
romană. Localităţile din comuna Băleşti se regăsesc de la începutul Evului Mediu în 
judeţele Jaleş şi Gorj, primul dispărut la sfarsitul secolului al XV-lea. Județul Jaleş are ca 
primă menţionare hrisovul din 3 octombrie 1385 prin care domnul Dan I intărea mănăstirii 
Tismana vechile mosii, daruindu-i si un mertic anual de „400 de găleti de grâu din judeţul 
Jaleşului". Domnul menţiona pe lângă producţia de grâu şi cultivarea pomilor fructiferi la 
Dăbăceşti (Runcu) „şi pe râul Jaleş, la Dăbăceşti, nucii, copacii toţi". Judeţul Jaleş este 
menţionat apoi în înca opt documente, datate între 1385-1444, în care sunt întărite sau 
dăruite moşii si privilegii mănăstirilor Tismana şi Vodiţa de către domnii Mircea cel Bătrân, 
Dan al II-lea şi Vlad Dracul. Rămâne interesant faptul că numele judeţului provine de la 
râul cu acelaşi nume care trece prin zona Băleştiului, hidronimul find de origine traco-
getică ca şi Motru, Jiu, Gilort, Olt etc. Pentru istoricul zonei este interesant ca alaturi de 
Dăbăceşti, sunt amintite şi alte sate care compuneau vechiul judeţ, cum ar fi Ploştina şi 
Leurda (5 august 1424), care se regăsesc şi astăzi lângă municipiul Motru, dar şi alte sate 
amintite în diploma regelui Ungariei, Sigismund, din 28 octombrie 1428, cum ar fi: „şi pe 
Jaleş, Arcani şi Tămăşişti şi Băleşti şi Rasov". Doar cu referintă la aceste documente de 
secol XV, se pot identifica mare parte dintre satele vechiului judeţ Jaleş, din actuala 
comuna Băleşti, care se întalnesc şi astăzi, cum ar fi Rasova şi Tămăşeşti, de asemenea, 
pe râul Jiu, al cărui curs este arătat de documente ca find situat cu câţiva kilometri mai la 
vest decât cel de astăzi, între localităţile Târgu-Jiu şi Somăneşti se afla în partea dreaptă, 
satul Băleşti. Tot judeţului Jaleş îi aparţineau şi alte localităţi menţionate de documente 
pentru secolul XV, Ceauri, Ungureni şi Duşăşti, ultimele două disparute. Analizând hărţile 
vremii, rezultă că judeţul Jales cuprindea, în secolele XIV-XV, valea râului cu acelasi 
nume, dar şi importante zone din preajma acestuia. Judeţul amintit cuprindea, în partea 
de nord-vest, izvoarele râului Tismana şi la est împrejurimile Târgu-Jiului. De asemenea, 
hotarele judeţului ajungeau la vest până la întâlnirea râurilor Motru şi Jiu, iar la sud-vest 
aproape de râul Motru iar la sud-est până la confluenţa râului Jilţul mare cu râul Jiu. 
După cum probabil bănuieşte oricine, judeţul Jaleş şi-a luat numele de la râul Jaleş, un 
subafluent al Sohodolului, la rândul lui afluent al Bistriţei care se varsă în Tismana. B. P. 
Haşdeu accepta ideea că numele „jale.ş" defineşte un râu de mici dimensiuni care se află 
în apropierea râului mare Jiu. De fapt, judeţul Jaleş nu făcuse decât să preia vechea Ţară 



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

 
 

11 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

a lui Litovoi, amintită în Diploma Cavalerilor Ioaniţi la 1247 şi situată pe valea râurilor Jiu, 
Jaleş şi a celorlalte ape curgătoare din zona muntoasă a nord-vestului Olteniei. Menţionat 
ultima dată în 1444, în documentul emis de cancelaria voievodului Transilvaniei, Iancu de 
Hunedoara, judeţul Jaleş probabil că a dispărut la sfârşitul secolului al XV-lea în favoarea 
judeţului Gorj ... Localităţile atestate în judeţul Gorj până la mijlocul sec. al XVIII-lea din 
zona Băleştiului au fost următoarele, în ordine alfabetică: Bălăceşti (10 mai 1537), Băleşti 
(28 octombrie 1428), Bilogeşti/Bilugeşti (17 octombrie 1568), Ceauri (1400-1418), 
Copăceni (2 iunie 1505), Corneşti (12 august 1596), Duşăşti (1400-1418), Rasova (28 
octombrie 1428), Şarapatini (1727 - catagrafie), Stolojani (iulie-august 1587), Tălpăşeşti (8 
iulie 1577), Tămăşeşti (28 octombrie 1428), Vârţu (iulie-august 1587), Voinigişti / 
Voinigiuleşti (15 februarie 1571). Aşezările cuprinse în actuala comună Băleşti, adunând 
satele Ceauru, Băleşti, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi 
Voinigeşti, aparţin aceleiaşi entităţi teritoriale abia din 1968 de la reorganizarea 
administrativă, până atunci fiinţând comunele Ceauru, Băleşti şi Corneşti. Ceauru nu se 
mai află pe vechea arie de locuire, în timpul regimului comunist el fiind mutat pentru a face 
loc unor lucrări hidrotehnice, nici astăzi finalizate... " 

Evoluţia în timp a teritoriului administrativ al comunei Băleşti nu a cunoscut 
transformări majore în ultimii ani. Semnificativă rămâne împărţirea tertorial-administrativă 
din 1968, când au fost create judeţele şi celelalte unităţi teritoriale. Tot cu această ocazie 
s-au stabilit şi perimetrele satelor şi ale comunelor. În timp vetrele de sat au suferit 
transformări - restrângeri - îndosebi inainte de 1989.  

Dupa 1990 perimetrul construibil a fost extins ca urmare a solicitărilor administraţiei 
locale fără a se utiliza baza topografică realizată în 1987 (ultima). 

Astfel că există foarte multe neconcordante între documentaţia realizată în 1998 şi 
baza topografică de care aminteam mai înainte. 

Pe parcursul derularii proiectului "Actualizare Plan Urbanistic General al comunei 
Băleşti " împreună cu administraţia locală s-a stabilit ca limita intravilanului fiecărui sat în 
parte să fie trasată conform cadastrelor, limite furnizate de către Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Gorj în coordonate stereografice 1970 corelată cu limita trasată pe 
Plan Urbanistic General redactat anterior şi a noilor necesităţi ale populaţiei, conform 
cererilor acestora. 

Organizarea administrativ-teritoriala aprobata prin Legea nr. 2 din anul 1968, 
republicata în anul 1981, s-a mentinut şi dupa anul 1990 şi exista toate premizele ca 
aceasta sa fie păstrată şi în continuare. 

După anul 1990 evoluţia localităţilor ce compun comuna Băleşti este continuă fără să 
se manifeste fenomene de regrupare sau dezmembrare a satelor. 

 



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

 
 

12 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

Evoluţie

2337

442
286

627
514

667 730

106

527

2234

465
551

697

87

1673

119

225

404

1853

705

625
420

2295

552

282

799

1879

Băleşti Ceauru Corneşti Găvăneşti Rasova Stolojani TălpăşeştiTămăşeştiVoinigeşti

1977

1992

2012

 
 

II.2. EVENIMENTE ISTORICE IN TERITORIUL ADMINISTRATIV 
 

Locuitorii comunei Băleşti vor fi implicaţi în istorie în perioada ultimelor două secole 
cu oameni care au murit pentru ţară. La începutul secolului al XIX-lea, oamenii lui 
Pazvantoglu, paşa din Vidin, jefuiau şi dădeau foc Băleştiului aşa cum făcuseră şi cu 
Târgu-Jiului. Două decenii mai târziu, Tudor VladimirescuIşi va recruta la Corneşti 
oameni pentru armata sa Ia Revoluţia din 1821. Desigur, locuitorii din această zonă se 
vor regăsi şi în alte evenimente importante ale vremii cum ar fi războiul ruso-turc din 
1828-1829, Revoluţia paşoptistă sau activitatea de modernizare a statului român după 
1859. O menţiune specială se cuvine să facem despre participarea la Războiul de 
Independenţă. 

Băleştenii au avut mulţi morţiIn Războiul din 1828-1829. Int r o insemnare privind numărul 
pandurilor din judeţul Gorj care au ikut acest război, avem o listă cu cei din zona 
Băleştiului: Constantin Belivacă - Vârţi - a fost în război de la Cladova la Turn; Matei 
Mazilu; Matei Gârdu - Stolojani - care a fost sub comanda vistierului Gheorghe Magheru 
„la prinderea de hoţi şi alte razboaie. 

Astfel, cu câteva săptămâni înainte ca armata română să treacă Dunărea în războiul 
Impotriva turcilor, reţinem la 20 iulie 1877 un Raport al comandantului Brigăzii de 
Cavalerie către comandantul Diviziei a I-a active, colonelul Cerchez, prin care înştiinţează 
că trimite listele cu călăraşi care au reclamat că nu li s-a efectuat munca agricolă. Printre 
numele şi prenumele călăraşilor din Escadronul III Gorjiu activ ce au reclamat că nu li s-
au cultivat pământul găsim şi locuitori din actuala comună Băleşti: Toma Cornescu din 
Bălăceşti rămăsese fără şase pogoane lucrate, teren care i-ar fi adus un venit de 3600 
ocale porurnb; Matei Busuioc din Corneşti nu avea lucrate patru pogoane care i-ar fi adus 
3200 de ocale porumb; Nicolae Şarapatin din Băleşti avea 5 pogoane nelucrate care i-ar 
fi adus 3000 ocale de porumb. 
Locuitorii din Ceauru au donat ofrande, producte şi vite în ajutorul armatei române prin 
concursul preoţilor exarhi din judeţ. La 31 iulie 1877 aflăm că pr. Constantin Stoichiţoiu din 
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Ceauru a donat 50 oca de porumb şi 10 oca de fasole; Ioan Lungoiu, din Ceauru, 50 oca 
de porumb şi Dumitru Pârvulescu - 50 oca de porumb şi 15 oca de fasole. Încă din 12 
iunie 1877, Ion Mongescu, din comuna Corneşti, donase 10 care de fân'pentru efortul de 
război. Şi 47 de învăţători din Gorj au subscris sume de bani pentru efortul de război, 
printre ei Iacob Aninoiu din Corneşti. De fapt, de la foarte mulţi locuitori din comuna 
Băleşti s-au strâns pentru trebuinţa armatei în perioada aprilie-septembrie 1877 300 oca 
fasole. Şi 78 locuitori, din comuna Bălăceşti, au oferit 81 de lei pentru efortul de război. 

Mulţi ani mai târziu, în 1943, Prefectura judeţului Gorj s-a gandit să facă un tablou al 
situaţiei veteranilor din campania anului 1877 aflaţi în judeţul Gorj. Printre aceştia găsim 
pe Armega Constantin care servise în Regimentul II Dorobanţi şi Mihuţoiu N. lon - 
Regimentul II Vâlcea, soldaţi, ambii din Băleşti. În acelaşi situaţie găsim pe Holt P. Vasile 
din Ceauru, care servise în Regimentul I Linie şi pe Polifronie Alexandru din Corneşti care 
Nervi se în Regimentul II Dorobanţi şi care fusese decorat cu Medalia Independenţei." 
Satele din comuna Băleşti au avut eroi căzuţi pe câmpul de luptă în Războiul de 
Independenţă. Astfel, soldaţii Curcă Traşcă, Guran Matei şi Pasăre lon din Bălăceşti nu s-
au mai întors acasă. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu Tatu Constantin şi Voicu Vasile din 

Băleşti. Eroii din Ceauru au fost Firoiu Dumitru şi Ştefan Ion. Ţăranii din Gorj, printre 
care şi cei din satele comunei Băleşti, au participat la Răscoala din 1907 care a cuprins 
toată ţara. Băleştenii aveau la vremea aceea multiple nemulţumiri la adresa autorităţilor şi 
a tuturor celor bogaţi. Nemulţumirile se legau atât de lipsa de pământ, cât şi datorită 
învoielilor agricole şi a zilelor de lucru, a impozitelor mari pe proprietăţi şi pe băuturi, a 
zilelor de prestaţii faţă de stat. Situaţia ţăranilor din Gorj era foarte bine descrisă la vremea 
aceea de protoiereul judeţului într-un raport către autorităţi: „ţăranii în privinţa traiului o duc 
foarte strâmtorat, unii că nu au, alţii că nu ştiu să prepare legumele, în generalitate trăiesc 
cu totul în simplitate!" 

Documentele vremii reţin pe aceeaşi oficialitate bisericească care scria că 
„nemulţumirile sunt şi contra preoţilor pentru că pun taxe pentru înmormântări şi alte 
servicii, iar contra învăţătorilor că le impun amenzi mari pentru absenţa copiilor de la 
şcoală". La câteva luni de la evenimente, în Consiliul Judeţean Gorj la 15 octombrie 1907, 
prefectul dr. Culcer a prezenIat principalele cauze care au coniribuit la marea mişcare 
ţărănească. Prefectul identifica drept cauză chiar „cauza muncii ţăranului nostru exploatat 
neomeneşte de atâta amar de vreme". Acelaşi prefect spunea cu acel prilej că: 
„principalele cauze care au contribuit la izbucnirea acestei mişcări pustiitoare, au fost, pe 
lângă îndemnul oamenilor răi, în cea mai mare parte străini de ţară şi de neam şi 
agitaţiunea produsă prin grai şi scris a câtorva intelectuali, sinceri dealtminterea, deoarece 
activitatea lor izvora dintr-un sentiment curat, sentiment de adevărată iubire pentru 
sătean, dar care în dorinţa lor de a vedea îndreptată cât mai repede nenorocita soartă a 
acestora, n-au ţinut seama de mentalitatea ţăranului şi au produs prin amestecul lor o 
reacţiune care iau înspăimântat şi pe ei" 

Din pricina pământului insuficient şi a învoielilor agricole, ţăranii din Ceauru, Băleşti 
şi Corneşti s-au revoltat. În vremea aceea, aşa cum aflăm dintr-o monografie a comunei 
din anul 1906, semnată de preotul Ion Mălăescu, erau ca mari proprietari Dinu Mihail din 
Craiova la Ceauru, şi pe Taiche Mongescu la Corneşti cu 5.000 de hectare. La Băleşti nu 
existau proprietăţi de peste 30 de hectare. 

Răscoala a început la 15 martie la Ceauru. Din cauza neînţelegerilor privind 
învoielile agricole Intre ţărani şi moşierul Dinu Mihail, aceştia în frunte cu preotul 
Constantin Stoichiţoiu au rupt gardurile moşiei şi au început să facă delimitările aşa cum 
vroiau ei. Administratorul moşiei şi oamenii săi au trebuit să se apere cu armele. Există 
chiar un raport al administratorului moşiei în care acesta descrie cele Intâmplate: „după ce 
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s-a terminat ruperea gardurilor s-a strâns ţărănimea din Ceauru în faţa curţii cu popa, au 
început să ne amcninţe cu moartea sunt gata să puie foc la magaziile de grâu şi porumb". 
Atacul ţăranilor a fost respins de jandarmi. „Capii răzvrătiţi, relata acelaşi administrator, au 
umblat din casă în casă, povăţuind pe fiecare locuitor în parte să se răscoale şi să 
devasteze toată averea proprietăţii, fiindcă acum e timpul. Potrivit raportului 
comandantului legiunii de jandarmi, proprietăţile din Ceauru şi Bobu ale lui Dinu Mihail au 
fost scăpate de furia ţăranilor cu mari eforturi. Pentru a curma revolta de la Ceauru, la 20 
martie 1907, au mai sosit în zonă două companii de infanterie care au dublat paza. 
Comandantul legiunii de jandarmi s-a întâlnit cu ţăranii pentru a-i calma. Preotul C. 
Stoichiţoiu, cu invăţătorul şi trei ţărani au fost duşi la prefectură, dar eliberaţi după ce.s-a 
constatat că plângerile la adresa lor erau nefondate. 

Din raportul comandantului companiei de jandarmi rurali din 21 martie 1907 către 
Ministerul de Interne rezultă că agitaţii cu caracter mai grav au fost în comunele Hurezanii 
de Sus, Bălceşti, Novaci, Băleşti şi altele, contra arendaşilor şi proprietarilor acelor 
comune pentru învoielile agricole. În fapt, în comuna Băleşti doi ţărani şi anume Vugigeică 
Constantin, zis Cozoreanu şi Spineanu Ion, zis Joiţoiu, au intrat şi au făcut măsurători pe 
pământul lui Voiculescu, pentru păşuni, necesare a se paşte vitele, fiindcă satul Băleşti nu 
avea izlaz. Ei au fost ridicaţi de jandarmi şi duşi în câmp la Corneşti ca să-i execute, dar li 
s-a făcut milă de ei şi i-au eliberat cu condiţia ca să-şi vadă de casele lor. 

Şi în comuna Corneşti şi în satele sale, Găvăneşti, Tălpăşeşti, Bălava şi Copăceni, 
au fost mişcări şi s-au produs arestări ale unor locuitori la insistenţa boierilor Taiche 
Mongescu şi Ion Câlniceanu. Moşierul Taiche Mongescu, neavând încredere în trupele 
locale, a cerut să vină trupe din Regimentul 34 Ialomiţa. Într-o notă lăsată de directorul 
şcolii primare de atunci, Gheorghe Găvănescu, din Corneşti, se arată că a fost chemat la 
primărie, împreună cu învăţătorul Nicolae Saragea, cu primarul comunei, Gheorghe 
Găvănescu, zis Zdruţă şi cu preoţii Iacob Bărbulescu şi Vasile Daviţoiu. Acolo un ofiţer le-
a cerut să spună adevărat dacă sunt mişcări ţărăneşti, în caz contrar vor fi împuşcaţi. Toţi 
trei I-au asigurat pe comandant că este şi va fi deplină linişte în satele comunei. Totodată 
primarul a mers în izlazul Tălpăşeşti unde se instalaseră nişte tunuri şi i-a convins pe 
soldaţi să plece, deoarece în comuna sa nu-s mişcări ţărăneşti şi va răspunde de orice 
tulburare s-ar ivi. 

Cu toate acestea din pâra boierilor, într-o dimineaţă a venit o echipă de soldaţi în 
frunte cu un ofiţer, care au ridicat câţiva cetăţeni: din Tălpăşeşti pe Măniţă Ciuhu, Pătru 
Priescu, Matei Buzuloiu, Ilie Grama; din Bălava pe fraţii Iancu şi Dumitru Găvan şi pe 
Gheorghe Găvan Grecu, iar din Găvăneşti pe Nicolae Popescu-Bicu şi Ion D. Şcheau 
(Iepurel). Aresţaţi prin surprindere, sătenii nu şi-au pierdut cumpătul, mai mult, au început 
să strige unele cuvinte lansate de sprijinitorii răscoalei. Aşa, Pătru lui Nae striga: „Nu mai 
sunt curcanii!", iar Nicolae Găvan ameninţa în stânga şi în dreapta că o să vină studenţii 
„...şi ştim noi ce facem!". Cei arestaţi au fost bătuţi la conacul boieresc, apoi inchişi la 
închisoarea preventivă din districtul Gorj din Târgu-Jiu, urmând într-o după masă să fie 
executaţi, conform ordinului primit de la autorităţile în drept. Se zice că fiind spre seară 
comandantul n-a înregistrat ordinul de execuţie a acestor ţărani, urmând să facă execuţia 
a doua zi. Spre norocul acestora, în cursul nopţii a sosit un alt ordin ca să nu se mai 
împuşte nici un ţăran. Aceasta a fost salvarea ţăranilor care s-au întors acasă a doua zi 
cântând. 

Dintr-o sinteză a Ministerului Instrucţiunii Publice cercetată de regretatul Gheorghe 
Gârdu aflăm că au fost chemaţi la parchet preoţii Ion Bălan din Stolojani şi Iacob 
Bărbulescu din Corneşti ca martori pentru oarecare faceri de rele şi instigatori. 
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În comuna Stolojani bătrânii nu şi-au amintit decât două cazuri implicate în 
evenimentele din 1907 astfel, Matei Dumitru Bălan a fost arestat în martie 1907 şi dus în 
izlazul 
Tălpăşeşti, unde erau aşezate patru tunuri cu gura de foc spre satul Găvăneşti. Acolo fiind 
oameni care îl cunoşteau ca om liniştit, armata l-a pus în libertate. Ion C. Stamatoiu, zis 
Pazvante, a fost arestat ca instigator, fiind pârât de primarul comunei Stolojani din ură 
personală, dar şi acesta a fost eli-berat, găsindu-l nevinovat. 
 Administraţia judeţului a cunoscut frământările şi ne-mulţumirile de la Băleşti şi a 
luat măsuri preventive pentru potolirea unor eventuale răzvrătiri. Astfel, la Stolojani s-a 
prevăzut o companie de jandarmi din Regimentul 18 Gorj, iar la Copăceni două companii 
din Regimentul 34 Ialomiţa. În rapoartele întocmite de organele locale din Gorj (prefectu-
ră, protoierie şi revizoratul şcolar) către ministerul de resort s-au adus motivări că în judeţ 
nu s-au săvârşit de locuitori devastări şi omoruri, datorită stării morale pregătită de preoţi 
şi învăţători şi a măsurilor luate de energicul prefect, dr. Culcer şi de comandanţii armatei. 
in adevăr pentru potolirea răzvrătiţilor s-au trimis adrese la şcoli şi biserici din partea 
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii, cu chestionare, al căror conţinut să fie adus la 
cunoştinţa locuitorilor, cărora li s-au făcut multe făgăduieli pe care le va lua guvernul 
pentru fericirea lor. 
 În comuna Băleşti au existat familii care au dat eroi la fiecare eveniment important. 
Ion Găvănescu a fost împuşcat în picior la 1877. Fiul său, Grigore I. Găvănescu, fost 
invăţător la Şcoala Şomăneşti şi sublocotenent în Regimentul 58 Infanterie, a fost rănit în 
luptele de la Jiu din 1916. După doi ani de prizonierat unde a suferit de foame fiind hrănit 
cu ru-meguş, cu carne de câine şi ciori, Grigore Găvănescu a murit la 16 ianuarie 1920. 
Pe monumentul din cimitirul satului Găvăneşti sunt cioplite şi următoarele versuri: 
«Călător / Voinic şi vesel / De ce treci aşa în pripă / Şi nu te opreşti din cale / Să 
priveşti numai o clipă? / Căci şi eu am fost odată / Tânăr şi voinic ca tine / Şi vei fi şi 
tu la rându-ţi / Pulberi şi pământ ca mine. / Călător! Ce moştenirea / Te căzneşti să 
tot întinzi / Vezi că iei la urma urmei / Cât cu spatele cuprinzi!». 
 Dar despre eroii acestor meleaguri vorbesc monumen-tele închinate în cinstea 
acestora la Cimitirul Băleşti, Cimitirul Ceauru, Monumentul de la Găvăneşti, Monumentul 
de la Tă'măşeşti ca şi troiţe, plăci comemorative etc. Potrivit documentelor de arhivă, în 
Războiul de Reîntregire Naţională din 1916-1918 au murit 45 de soldaţi din Bălăceşti, 77 
de eroi din Băleşti, 69 de soldaţi din Ceauru şi 91 de soldaţi din Corneşti. În cel de-al 
doilea Război Mondial nu s-au mai întors acasă 10 soldaţi din Bălăceşti, 23 din Băleşti, 26 
din Ceauru şi 30 din Corneşti. 
 O notă din 15 iulie 1944 primită de Pretura Plasei Târgu-Jiu ne informează că în 
ziva respectivă, la orele 10 di-mineaţa, în cursul unei lupte aeriene ce a avut loc pe deasu-
pra comunei Băleşti, cu două avioane engleze (sau america-ne) au doborât un avion de 
vânătoare german „Messerschmidt 109", care fiind lovit şi incendiat încă din aer, a căzut 
pe teritoriul comunei în pădurea Rasova, în punctul „SCĂRUŞ" la distanţă de 5 km de 
comună. 
 Pilotul german s-a salvat cu paraşuta, aterizând în pădurea satului Rasova la locul 
numit „Valea Radului", ajungând la pământ teafăr şi fiind preluat de căpitanul Leu, din 
Regimentul 36 Artilerie, Divizia I, încartiruit în comuna Băleşti. Avionul a fost distrus total. 
 Istoria acestor meleaguri este atât de complexă şi plină de dovezi încât ne-ar trebui 
multe pagini pentru prezentare. Acest colţ de ţară a traversat toate perioadele istorice 
reuşind să acumuleze, oameni şi locuri, experienţe şi rezultate.  
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II.3. PREZENTE ARHEOLOGICE IN TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 

 
 Pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti există trei obiective înscrise în 

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

– Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"– identificare în lista LMI GJ-II-m-B-09273 – 
datare anul 1672, cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0120) – situată în satul Ceauru (Cătun 
Arhoţi), monument aflat şi în lista Repertoriului Arheologic Național (Cod RAN: 
77938.01). 

  
 
–Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului" – identificare în 

lista LMI GJ-II-m-B-09285 – datare sec. XVIII refăcută în anul 1846 – situată în satul 
Corneşti cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0137); 
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– Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului" – identificare în 
lista L.M.I. GJ-II-m-B-09388 – datare 1818 (cod LMI 1991: B0248) – situată în satul 
Stolojani (Cătun Floricani). 

 

 
 

 – Biserica de lemn "Sf. Ioan Gură de Aur" construită în anul 1827 
conform Pisaniei, biserică ce nu figurează în L.M.I. 1992, 2004 si 2010. 
denumită iniţial ("Sf. Ioan Botezatorul" - "La Iovan" din anul 1730 - cod 
L.M.I. 1955: 1243). 
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 Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul a fost construită în anul 1730, ctitorul fiind 
reconfirmat în zapisul unei tipărituri râmnicene, din 1731: „acest sfânt şi Dumnezeesc Triod ce 
l-au dăruit popa Vasile ot Stolojani la biserica lui ce au făcut el, unde iaste hramul Sfântul Ioan 
Predetici..." 
 De-a lungui vremii a fost reparată cu unele innoiri. Printre acestea se numără 
clopotniţa (scundă) de peste pronaos, pentru sprijinul căreia a fost înlocuită boltirea spaţiului 
respectiv prin tavan drept. Cerimea naosului, boltirea altarului (un semicilindru intersectat de 
trei fâşii curbe) sunt originare. Pereţii, cu plastice „cozi de rândunică", înscriu o navă 
dreptunghiulară şi o absidă poligonală (cu cinci laturi), foarte uşor retrasă, prin intermediul 
unui bondoc, îmbinat în clet. Este posibil să fi fost, iniţial, decroşată, recurgându-se la sistemul 
amintit, pentru lărgirea spaţiului. Cadrul intrării (cu pragul de sus în acoladă), ca şi elementele 
prispei sunt din veacul trecut. Fruntarul este decorat numai în dreptul stâlpilor, prin crestături 
paralele, ornamentate pe intrados. Stâlpii sunt simpli, cu muchiile teşite, proeminenţe curbe 
marcându-i capitelul. 
 Tâmpla, de dimensiuni modeste, date fiind cele ale construcţiei, este pictată, inclusiv 
uşile diaconeşti (cu reprezentarea Sf. Gheorghe şi a Sf. Dumitru) de popa Dumitru zugravul, 
cu mult înaintea celei de la Cuţui. În pronaos se află elemente din „tâmplişoară", printre care şi 
panouri decorative şi colonete „in frânghie". 
 Semnalăm din patrimoniul artistic o xilogravură transilvăneană din prima jumătate a 
secolului trecut. Acoperişul bisericii are învelitoare de şindrilă. 
 

II.4. EVOLUTIA STATUTULUI ADMINISTRATIV, MILITAR, 
FUNCTIONAL AL LOCALITATII 

Conform Legii numărul 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului, 
comuna Băleşti are nouă localităţi componente: 

- Băleşti - resedinţă de comună; 
- Ceauru; 
- Corneşti; 
- Găvăneşti; 
- Rasova; 
- Stolojani; 
- Tălpăşeşti; 
- Tămăşeşti; 
- Voinigeşti. 
Legătura dintre sate este asigurată de drumul naţional DN 67 de-a lungul căruia se 

înşiră satele Corneşti, Tălpăşeşti, Tămăşeşti, Ceauru şi Băleşti la care se adaugă DJ 672 C şi 
DJ 672 E care leagă satele Tălpăşeşti şi Stolojani (DJ 672 C) şi Corneşti şi Stolojani (DJ 672 
E) si drumurile comunale DC 90 care leagă satele Băleşti şi Tămăşeşti, DC 90 A care leagă 
satele Băleşti, Ceauru şi Tămăşeşti, DC 91 care leagă satele Băleşti şi Rasova, DC 94 care 
leagă satele Corneşti, Găvăneşti şi Stolojani şi DC 128 ce traversează satul Corneşti spre 
satul Buduhala al comunei Teleşti şi o serie de drumuri săteşti şi vicinale de legatură 

Organizarea circulaţiei şi a transportului în teritoriul administrativ cuprinde traseele de 
drumuri național, judeţean şi comunale - ce asigură legătura între localităţile comunei şi a 
acestora cu localităţile judeţului. 

Localitatea Băleşti este situată în partea centrală a judeţului Gorj, la 4 Km. vest de 
municipiul resedinţă de judeţ Târgu-Jiu, având legatură cu DN 67, Râmnicu Vâlcea - Târgu 
Jiu - Drobeta Turnu Severin 

Reţeaua de localităţi a comunei Băleşti cuprinde satul reşedinţă de comuna Băleşti şi 
un număr de opt sate aparţinătoare: Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, 
Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti situaţie care înscrie comuna peste media satelor din judeţ 
de 7,3 sate / 100 kmp. 
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 După numărul de locuitori, comuna intră în categoria comunelor mari având trei sate 
cu populaţie sub 500 de locuitori (satele Stolojani 465, Găvăneşti 282 şi Voinigeşti 87) patru 
sate cu populaţie între 500 - 1000 locuitori (sateleTălpăşeşti 551, Rasova 552, Tămăşeşti 
697 şi Corneşti 799), şi două sate cu populaţie peste  1500 locuitori (Băleşti 1879 şi Ceauru 
2234) . 
 Ca tipologie morfologică, o trasatură caracteristică a localităților comunei este 
amplasarea acestora în zonele marilor râuri şi pârâuri (Jiul, Jaleş, Rasova, Şuşiţa, Iaz), zone 
în care microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele naturale mai variate. 
 Aceste condiții au dus la forme specific de așezare, fie liniare cum sunt satele 
Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti, fie de tip adunat cum 
sunt satele Corneşti, Ceauru şi Băleşti. 
 Forma terenurilor cuprinse în intravilan este dependentă de condiţiile naturale şi 
economice specifice judeţului în general şi comunei Băleşti în special. Forma alungită 
(Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti), alteori ramificată 
(Bălesti), cu structura adunată (Ceauru şi Cornesti), este o caracteristică specifică 
aşezărilor gorjene datorită în special condiţiilor mediului geografic.  
 În formarea satelor, locuitorii au ales sa se aseze de-a lungul văilor râurilor care 
străbat teritoriul. 
 Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local satele Băleşti şi satul 
Ceauru au rol polarizator pentru satele apartinatoare 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 satele comunei 
Băleşti s-a realizat în spiritul unei dezvoltari durabile a comunei, raspunzand astfel 
solicitarilor administratiei publice locale.  

 
II.5. EVOLUTIA STRUCTURII ETNICE SI APARTENENTEI 
RELIGIOASE A POPULATIEI 

  

 Populația comunei Băleşti înregistrată la recensământul din anul 2011 a fost de 
7657 locuitori. Datele statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj arată că în anul 
2008 populaţia era de 7543, locuitori iar în anul 2010 era de 7565 locuitori. în anul 2012 populaţia 
a fost de 7635 locuitori în creștere în ultimii 20 ani cu 431 locuitori. 

Structura populației pe grupe de varstă:  0-14 ani          = 1073 
                                                           15-59 ani         = 4491 
                                                           60 ani şi peste = 1840 

În anul 2011, populaţia comunei număra 7657 locuitori, din care 49,55% bărbaţi şi 50,45% 
femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiau 14,49% pe când persoanele peste 59 de ani alcătuiau 
24,85% din populaţia totală. În 2011 densitatea populaţiei la nivelul comunei era de 10,63 locuitori 
/ km2.  

În anul 2012 populaţia a fost de 7635, în anul 2013 de 7615 iar în anul 2014 de 7634, date 
furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj. 

Evoluţia în timp a populaţiei la recensămintele din anii 1977, 1992 şi 2002 şi la 
şfârşitul anului 2011 la nivel de comună pe cele 9 sate componente este prezentată în 
graficul următor.  
RECENSĂMINTE 1977, 1992 şi 2011 
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0

500

1000

1500

2000

2500

1977 1673 2237 442 286 627 514 667 730 106

1982 1693 2345 448 295 632 521 683 739 104

1992 1853 2295 404 225 527 420 640 710 130

1994 1859 2355 417 225 572 420 640 710 130

1997 1860 2375 423 224 589 417 656 712 143

2011 1879 2234 799 282 552 465 551 697 87

Băleşti Ceauru Corneşti Găvăneşti Rasova Stolojani Tălpăşeşti Tămăşeşti Voinigeşti

 
 

Sursa: Date preluate din Planul Urbanistic General al Comunei Băleşti - Județul 
Gorj, elaborat de S.C. Delta Construcţii Proiectare S.R.L. Tg-Jiu în anul 1998 aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Băleşti nr. 37 din 28.12.2000 şi din informaţiile 
furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj.  

Numărul de gospodării de pe teritoriul comunei Băleşti este prezentat în tabelul 
următor: 

Localitatea Număr gospodării 

Băleşti 659 

Ceauru 788 

Corneşti 319 

Găvăneşti 113 

Rasova 237 

Stolojani 186 

Tălpăşeşti 216 

Tămăşeşti 279 

Voinigeşti 35 

TOTAL 2832 



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

 
 

21 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

 

Se observă o pondere mare de locuitori în satele Ceauru şi Băleşti,  medie în 
satele Tălpăşeşti, Rasova, Tămăşeşti şi Corneşti şi mică în satele Stolojani, Găvăneşti şi 
Voinigeşti. Sporul natural prezintă încă din anul 2006 valori negative cu o exceptie în anul 
2008 cand a fost pozitiv. 

În tabelul următor se va prezenta evoluţia sporului natural şi a componentelor sale, 
la nivel de comună în perioada 2002 - 2013: 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Născuţi 
vii 62 65 65 66 69 58 45 70 60 51 57 72 

Decedaţi 109 97 126 89 97 95 82 108 92 97 98 92 
Spor 
natural -47 -32 -61 -23 -28 -37 -37 -38 -32 -46 -40 -20 

 

De menţionat este faptul că în 2004 s-a înregistrat cea mai mare valoare negativă 
a sporului natural iar în anul 2013 s-a înregistrat cea mai mică valoare negativă a sporului 
natural. 

Valoarea negativă se păstrează şi în anii următori deoarece populaţia este 
îmbătrânită iar oamenii tineri migrează spre oraşe în căutarea unor locuri de muncă şi o 
viaţă mai bună. 

 
II.5. EVOLUTIA OCUPATIEI POPULATIEI: OCUPATII 
TRADITIONALE PERSISTENTE 
 

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

Populaţia tânără (0-15 ani) este mai mică decât populaţia în vârstă (peste 60 ani), 
ceea ce înseamnă că populaţia aptă de muncă în comuna Băleşti este îmbătrânită.  

De obicei, se consideră că  grupa tinerilor este dominantă atunci când vârstele sub 
20 ani deţin peste 35% din totalul populaţiei. Dacă vârsta de până la 20 ani reprezintă 
30% din totalul populaţiei, se consideră că populaţia are tendinţă de îmbătrânire. Pentru 
comuna Băleşti populaţia tânără de până la 20 ani reprezintă peste 19,31% din totalul 
populaţiei, deci se poate spune ca populaţia din comuna Băleşti are tendinţa de 
îmbătrânire. 

Comuna Băleşti poate fi situată în grupa localităţilor în care apare «îmbătrânirea 
evidentă».  

Populaţia comunei Băleşti are o perspectivă bună din punct de vedere al asigurării 
mâinii de lucru pe termen mediu (10 ani) şi termen lung (20 ani). 

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

Având în vedere evoluţia prognozată pentru activitatea economică şi în 
conformitate cu datele primite de la organele locale, ponderea populaţiei ocupate se va 
menţine la cca. 34,28% din populaţia totală a comunei. 

Prin centralizarea datelor privind salariaţii din unităţile economice şi social-culturale 
proprii, la nivel de comună rezultă următoarea structură a populaţiei ocupate: 
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1174

44.86

904

34.54

539

20.60

Sectorul primar Sectorul secundar Sectorul terţial

Structura populaţiei ocupate
Număr persoane Procent

 
 

Se observă că ponderea cea mai mare este deţinută de sectorul primar fapt ce 
demonstrează ca ocupaţia de bază a populaţiei din comună este agricultura şi industria 
extractivă existentă în zonă.  

În sectorul terţial (servicii) s-au inclus toţi salariaţii care lucrează în învăţământ, 
sănătate, comerţ, transporturi, telecomunicaţii, administraţie publică etc. 

În tabelul următor se prezintă în mod orientativ modul de ocupaţie pe ramuri ale 
economiei comunicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj. 
 

 

Specif. Agric. Ind. Com.
Transp.

tel. 
Activ.
Finan.

Ad-ţie
Publ.

Înv. Sănăt. Altele Total

Comuna 
Băleşti 1174 904 69 69 18 143 71 13 156 2617 

Disfuncţionalităţi în sistemul demografic 
- între recensământul din anul 1992 şi cel efectuat în anul 2011 s-a observat o 

crestere de 484 de persoane;  
- între recensământul din anul 1992 şi informaţiile furnizate de primăria Băleşti la 

sfârşitul anului 2014 s-a observat 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 
nivelul județului 

 
II.7. EVOLUTIA TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI 
INTRAVILAN 

 
Intravilanul existent al localităţilor componente ale comunei Băleşti însumează o 

suprafaţă de 858,16 ha, distribuită pe sate astfel: 
 Băleşti                                   172,96 ha 
 Ceauru                                  112,68 ha 
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 Corneşti                                130,01 ha 
 Găvăneşti                                 45,58 ha 
 Rasova                                   65,13 ha 
 Stolojani                                 116,70 ha 
 Tălpăşeşti                                 81,87 ha 
 Tămăşeşti                               112,16 ha 
 Voinigeşti                                  11,07 ha 

În ceea ce priveşte intravilanul propus pentru satele componente ale comunei 
Băleşti, prin definiţie, acesta cuprinde totalitatea suprafeţelor ocupate în prezent de 
construcţii (inclusiv de curţi şi grădini) precum şi suprafeţele necesare dezvoltării 
localităţilor pe durata valabilităţii P.U.G.-ului. 

De comun acord cu administraţia locală, actualul P.U.G. trasează noul intravilan, 
prin respectarea legislaţiei în vigoare şi a necesităţilor apărute ca urmare a solicitărilor 
venite de la locuitori. Intravilanul este o limită convenţională informativă, în cadrul căruia 
circulaţia terenurilor urmează să se supună legislaţiei în vigoare. 

Zonele funcţionale existente în prezent îşi vor păstra caracterul, iar unele vor 
cunoaşte o dezvoltare accentuată, ca urmare a opţiunilor populaţiei şi intenţiilor 
administraţiei locale de diminuare sau înlăturare a disfuncţionalităţilor existente la nivelul 
întregii comune în ceea ce priveşte locuirea, activităţile economice, de agrement şi gradul 
de dotare. 

Zona de locuit, cu suprafaţa de teren cea mai mare din cadrul intravilanului, va 
cuprinde în principal terenuri destinate gospodăriilor individuale. 
 Pentru monumentele istorice care se regăsesc pe teritoriul comunei se va respecta 
legislaţia specifică (Legea numărul 422/2001 – Lege privind protecţia monumentelor 
istorice) precum şi Hotărârea Guvernului nr. 723/2002 privind înfiinţarea Comisiei 
interministeriale pentru zone construite protejate şi Ordinul nr. 562 din 20 octombrie 2003 
pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate; Emitent: Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului publicat în Monitorul Oficial nr. 125 din 11 
februarie 2004;  

Ordonanţa de urgenţă nr. 7/02.02.2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.  

Zona instituţiilor publice va trebui completată cu amplasamente la nivelul zonei 
centrale cu noi funcţiuni (cu precădere cele deficitare ce sunt nominalizate pentru etapele 
viitoare). Pentru zonele unităţilor agricole precum şi pentru cele industriale dacă va fi 
cazul, se vor crea rezerve de terenuri pe care să poată fi amplasate asemenea unităţi. 

Unul dintre obiectivele de bază ale Planului Urbanistic General îl constituie 
organizarea zonelor funcţionale în cadrul teritoriului intravilan al localităţiilor, organizarea 
relaţiilor dintre acestea în funcţie de folosinţa principală şi natura activităţilor dominante. 

 
II.8. EVOLUTIA REGLEMENTARILOR EDILITARE SI 
URBANISTICE 

 
Satul Băleşti 
   Suprafaţa acestor trupuri (incluse în zonele funcţionale ale bilanţului teritorial) 
provine în principal din terenurile cu destinaţie agricolă existente în extravilan. 
 Redistribuirea suprafeţelor, pe zone funcţionale, la nivelul intravilanului propus 
pentru satul Băleşti este următoarea:   
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 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 
de locuit de la suprafaţa de 108,98 ha la suprafaţa de 119,58 ha. Extinderea 
se va face cu 10,60 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 13,50 ha 
din terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Se propune extinderea zonei 
de instituţii şi servicii de interes public de la suprafaţa de 4,04 ha la suprafaţa 
de 7,27 ha. Extinderea se va face cu 2,34 ha care provine din terenuri libere 
extravilane. 

 Zonă multifuncţională locuinţe, instituţii şi servicii publice. Pentru 
această zonă se propune o suprafaţă de 9,76 ha, provenită din terenuri 
libere extravilane. 

 Zonă unităţi industriale şi depozite. Se propune extinderea zonei de la 
suprafaţa de 0,89 ha la o suprafaţă de 0,92 ha. Extinderea se va face cu 
0,03 ha care provine din terenuri libere extravilane. 

 Zonă multifunctională, industrie, comerţ, servicii, birouri. Pentru 
această zonă nu se propun zone multifuncţionale. 

 Unităţi agro-zootehnice. Se propune extinderea zonei de la suprafaţa de 
9,87 ha la suprafaţa de 20,59 ha. Extinderea se va face cu 10,72 ha datorită 
corectării zonei conform cu limitele cadastrelor. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan se 
micşorează cu 0,35 ha datorită amenajării sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 2,14 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan şi din zona de protecţie 
a drumului naţional şi judeţean. 

 Zonă construcţii tehnico-edilitare. Se propune o zonă de 0,43 ha prin 
introducerea în intravilan a gospodăriei de apă şi a terenurilor pe care sunt 
amplasate trei puţuri forate de mare adâncime. 

 Gospodărie comunală (cimitire). Pentru această zonă nu se propune o 
extindere. 

 Ape. Zona se micşorează cu 0,10 ha care provin din excluderea din 
intravilan a terenurilor cu ape existente. 

 
Satul Ceauru 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 96,03 ha la suprafaţa de 96,95 ha. Extinderea se 
va face cu 0,92 ha care provine din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Pentru această zonă nu se 
propune o extindere. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan de 
0,46 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan şi din zona de protecţie a drumului naţional. 
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 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 1,54 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan, din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor şi din zona de protecţie a drumului județean. 

 Zonă constructii tehnico-edilitare. Se propune o zonă de 0,16 ha prin 
introducerea în intravilan a terenului rezervat pentru staţia de epurare şi a 
terenului pe care este amplasat un puţ forat de mare adâncime. 

 Ape. Zona se mareste cu 1,22 ha care provin din introducerea în intravilan a 
terenurilor cu ape existente. 

 
 Satul Corneşti 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 76,22 ha la suprafaţa de 137,93 ha. Extinderea 
se va face cu 61,71 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 32,16 ha 
din terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Pentru această zonă se 
propune micşorarea cu 0,30 ha datorită corectării limitei intravilanului propus 
conform cu limitele cadastrelor. 

 Zonă multifuncţională locuinţe, instituţii şi servicii publice. Pentru 
această zonă nu se propune o extindere. 

 Unităţi agro-zootehnice Pentru această zonă se propune o suprafaţă de 
0,19 ha, provenita din terenuri libere extravilane. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţă propusă în intravilan de 
2,80 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan şi din zona de protecţie a drumului naţional şi judeţean. 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 2,14 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan, din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor şi din zona de protecţie a drumului judeţean. 

 Gospodărie comunală (cimitire). Zona se va micşora cu 0,90 ha datorită 
poziţionări corecte a cimitirului. 

 Ape. Zona se micşorează cu 0,75 ha prin excluderea din intravilan a 
terenurilor cu ape existente conform limitei intravilanul propus. 

 
Satul Găvăneşti 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 39,63 ha la suprafaţa de 39,86 ha. Extinderea se 
va face cu 0,23 ha care provine din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Pentru această zonă se 
propune micşorarea cu 0,01 ha datorită corectării limitei intravilanului propus 
conform cu limitele cadastrelor. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţă propusă în intravilan 
este mai mică cu 0,27 ha şi provine din: amenajarea sistemului rutier 
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conform profilelor transversale caracteristice pentru artere carosabile de 
categoria a-II-a şi a-III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor 
trecute din extravilan în intravilan şi din zona de protecţie a drumului naţional 
şi judeţean. 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 1,67 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan şi din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor. 

 Gospodărie comunală (cimitire). Pentru această zonă nu se propune o 
extindere. 

 Ape. Zona se micşorează cu 0,78 ha prin excluderea din intravilan a 
terenurilor cu ape existente conform limitei intravilanul propus. 

 
Satul Rasova 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 51,38 ha la suprafaţa de 61,82 ha. Extinderea se 
va face cu 10,44 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 7,04 ha din 
terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Se propune extinderea zonei 
de instituţii şi servicii de interes public de la suprafaţa de 0,72 ha la suprafaţa 
de 0,74 ha. Extinderea se va face cu 0,02 ha datorită corectării zonei 
conform cu limitele cadastrelor. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan de 
0,09 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan. 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 2,36 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan şi din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor. 

 Gospodărie comunală (cimitire). Pentru această zonă nu se propune o 
extindere. 

 Ape. Zona se micşorează cu 0,01 ha care provin din excluderea din 
intravilan a terenurilor cu ape existente. 

 
Satul Stolojani 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 66,64 ha la suprafaţa de 130,07 ha. Extinderea 
se va face cu 63,43 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 39,74 ha 
din terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Se propune extinderea zonei 
de instituţii şi servicii de interes public de la suprafaţa de 0,65 ha la suprafaţa 
de 1,01 ha. Extinderea se va face cu 0,36 ha care provine din terenuri libere 
extravilane. 
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 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan de 
1,50 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan şi din zona de protecţie a drumului judeţean. 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 3,32 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan, din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor şi din zona de protecţie a drumului judeţean. 

 Gospodărie comunală (cimitire). Zona se va mări cu 0,01 ha datorită 
poziţionări corecte a cimitirului. 

 Ape. Zona se mareste cu 0,76 ha care provin din introducerea în intravilan a 
terenurilor cu ape existente. 

 
Satul Tălpăşeşti 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 40,23 ha la suprafaţa de 72,39 ha. Extinderea se 
va face cu 32,16 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 26,17 ha din 
terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Se propune extinderea zonei 
de instituţii şi servicii de interes public de la suprafaţa de 0,63 ha la suprafaţa 
de 1,15 ha. Extinderea se va face cu 0,52 ha datorită corectării zonei 
conform cu limitele cadastrelor. 

 Unităţi agro-zootehnice. Se propune extinderea zonei de la suprafaţa de 
3,73 ha la suprafaţa de 4,73 ha. Extinderea se va face cu 1,00 ha datorită 
corectării zonei conform cu limitele cadastrelor. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan de 
0,26 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan şi din zona de protecţie a drumului judeţean. 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 1,60 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan, din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor şi din zona de protecţie a drumului judeţean. 

 Gospodărie comunală (cimitire). Zona se va mări cu 0,25 ha datorită 
poziţionări corecte a cimitirului. 

 Ape. Zona se micşorează cu 0,04 ha care provin din excluderea din 
intravilan a terenurilor cu ape existente. 

 
Satul Tămăşeşti 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 51,62 ha la suprafaţa de 123,97 ha. Extinderea 
se va face cu 72,35 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 55,48 ha 
din terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 



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

 
 

28 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Pentru această zonă nu se 
propune o extindere. 

 Unităţi agro-zootehnice. Se propune extinderea zonei de la suprafaţa de 
4,04 ha la suprafaţa de 4,22 ha. Extinderea se va face cu 0,18 ha datorită 
corectării zonei conform cu limitele cadastrelor. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan de 
2,42 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan şi din zona de protecţie a drumului naţional. 

 Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 1,48 ha provenite din 
amenajarea terenurilor libere, existente în intravilan, din terenurile cu spaţii 
verzi de-a lungul pârâurilor şi din zona de protecţie a drumului naţional. 

 Ape. Zona se micşorează cu 0,09 ha care provin din excluderea din 
intravilan a terenurilor cu ape existente. 

 
Satul Voinigeşti 
 
Suprafeţele propuse pentru a fi introduse în intravilan pe zone funcţionale sunt 

următoarele: 
 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune extinderea zonei 

de locuit de la suprafaţa de 7,51 ha la suprafaţa de 16,88 ha. Extinderea se 
va face cu 9,37 ha care provine din redistribuirea suprafeţei de 2,36 ha din 
terenuri libere, existente în intravilan şi din terenuri libere extravilane. 

 Zonă instituţii şi servicii de interes public. Pentru această zonă nu se 
propune o extindere. 

 Unităţi agro-zootehnice. Se propune extinderea zonei la suprafaţa de 0,28 
ha, conform cu limitele cadastrelor. 

 Căi de comunicaţii şi transport: rutier. Suprafaţa propusă în intravilan de 
0,12 ha provine din: amenajarea sistemului rutier conform profilelor 
transversale caracteristice pentru artere carosabile de categoria a-II-a şi a-
III-a şi din echiparea cu artere rutiere a terenurilor trecute din extravilan în 
intravilan. 

Spaţii verzi, sport, agrement. Zona se va extinde cu 2,53 ha provenite din amenajarea 
terenurilor libere, existente în intravilan, din terenurile cu spaţii verzi de-a lungul pârâurilor. 

Faţă de suprafeţele centralizate la nivelul Planului Urbanistic General al Comunei 
Băleşti – editia 2000, au apărut unele diferenţe la nivelul suprafeţelor cuprinse în 
intravilanul existent - datorită suportului topografic în sistem stereo 70 (plan reactualizat 
pe suport GIS), folosit în redactarea actualei documentaţii de urbanism. 

Au apărut extinderi semnificative ale suprafeţei cuprinse în intravilanele celor nouă 
sate ale comunei Băleşti, extinderile s-au facut la nivelul trupurilor aferente localităţilor, 
rezultând din corectarea traseului intravilanului în functie de limitele de proprietate şi din 
trasarea limitei intravilanului conform cadastrelor în coordonate stereografice 1970 
furnizate de cartre O.C.P.I. Gorj. 

 

II.9. EVOLUTIA TRAMEI STRADALE SI PARCELARULUI 
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 Forma terenurilor cuprinse în intravilan este dependentă de condiţiile naturale şi 
economice specifice judeţului în general şi comunei Băleşti în special. Forma alungită 
(Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti), alteori ramificată 
(Bălesti), cu structura adunată (Ceauru şi Cornesti), este o caracteristică specifică 
aşezărilor gorjene datorită în special condiţiilor mediului geografic.  
 În formarea satelor, locuitorii au ales sa se aseze de-a lungul văilor râurilor care 
străbat teritoriul. 
 Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local satele Băleşti şi satul 
Ceauru au rol polarizator pentru satele apartinatoare 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 satele comunei 
Băleşti s-a realizat în spiritul unei dezvoltari durabile a comunei, 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. 

 
II.10. EVOLUTIA FONDULUI CONSTRUIT; TIPOLOGIA SI 
CARACTERISTICILE ACESTUIA; AMENAJARI 

 
 Cele mai vechi constructii de locuit si gospodari 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 punctele cardinale. 
 Din analiza efectuată asupra situaţiei existente se constată că numărul de 
gospodării raportat la numărul de locuinţe reflectă faptul că există locuinţe părăsite la 
nivelul localităţilor, ca urmare a exodului populaţiei în zonele urbane. 
 Starea acestora este satisfăcătoare în general, existând totodată şi locuinţe în 
stare rea sau nesatisfăcătoare. 
 Gradul de dotare privind existenţa obiectivelor de utilitate publică este în general 
satisfăcător, acoperind necesarul actual. Totodată trebuie amintit un alt aspect, legat de 
structura populaţiei pe grupe de vârstă relevând îmbătrânirea populaţiei în satele 
comunei. 
 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.) 

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

comuna Băleşti are nouă localităţi componente: 
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- Băleşti - resedinţă de comună; 
- Ceauru; 
- Corneşti; 
- Găvăneşti; 
- Rasova; 
- Stolojani; 
- Tălpăşeşti; 
- Tămăşeşti; 
- Voinigeşti. 
Legătura dintre sate este asigurată de drumul naţional DN 67 de-a lungul căruia se 

înşiră satele Corneşti, Tălpăşeşti, Tămăşeşti, Ceauru şi Băleşti la care se adaugă DJ 672 
C şi DJ 672 E care leagă satele Tălpăşeşti şi Stolojani (DJ 672 C) şi Corneşti şi Stolojani 
(DJ 672 E) si drumurile comunale DC 90 care leagă satele Băleşti şi Tămăşeşti, DC 90 A 
care leagă satele Băleşti, Ceauru şi Tămăşeşti, DC 91 care leagă satele Băleşti şi 
Rasova, DC 94 care leagă satele Corneşti, Găvăneşti şi Stolojani şi DC 128 ce 
traversează satul Corneşti spre satul Buduhala al comunei Teleşti şi o serie de drumuri 
săteşti şi vicinale de legatură 

Organizarea circulaţiei şi a transportului în teritoriul administrativ cuprinde traseele 
de drumuri național, judeţean şi comunale - ce asigură legătura între localităţile comunei 
şi a acestora cu localităţile judeţului. 

Localitatea Băleşti este situată în partea centrală a judeţului Gorj, la 4 Km. vest de 
municipiul resedinţă de judeţ Târgu-Jiu, având legatură cu DN 67, Râmnicu Vâlcea - 
Târgu Jiu - Drobeta Turnu Severin 

Reţeaua de localităţi a comunei Băleşti cuprinde satul reşedinţă de comuna 
Băleşti şi un număr de opt sate aparţinătoare: Ceauru, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, 
Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti situaţie care înscrie comuna peste media 
satelor din judeţ de 7,3 sate / 100 kmp. 
 După numărul de locuitori, comuna intră în categoria comunelor mari având trei 
sate cu populaţie sub 500 de locuitori (satele Stolojani 465, Găvăneşti 282 şi Voinigeşti 
87) patru sate cu populaţie între 500 - 1000 locuitori (sateleTălpăşeşti 551, Rasova 552, 
Tămăşeşti 697 şi Corneşti 799), şi două sate cu populaţie peste  1500 locuitori (Băleşti 
1879 şi Ceauru 2234) . 
 Ca tipologie morfologică, o trasatură caracteristică a localităților comunei este 
amplasarea acestora în zonele marilor râuri şi pârâuri (Jiul, Jaleş, Rasova, Şuşiţa, Iaz), 
zone în care microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele naturale mai variate. 
 Aceste condiții au dus la forme specific de așezare, fie liniare cum sunt satele 
Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti, fie de tip adunat cum 
sunt satele Corneşti, Ceauru şi Băleşti. 
 Forma terenurilor cuprinse în intravilan este dependentă de condiţiile naturale şi 
economice specifice judeţului în general şi comunei Băleşti în special. Forma alungită 
(Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti), alteori ramificată 
(Bălesti), cu structura adunată (Ceauru şi Cornesti), este o caracteristică specifică 
aşezărilor gorjene datorită în special condiţiilor mediului geografic.  
 În formarea satelor, locuitorii au ales sa se aseze de-a lungul văilor râurilor care 
străbat teritoriul. 
 Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local satele Băleşti şi satul 
Ceauru au rol polarizator pentru satele apartinatoare asigurand serviciile de bază 
(comerţ, prestari servicii, sanatate, asistenta sociala, învăţământ, cultură, recreere), 
servicii de infrastructură, (transporturi, telecomunicaţii), servicii administrative 
(administraţie, financiare, prelucrarea informaţiilor).  



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

 
 

31 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

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

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 administrativene sunt furnizate de 

cercetarea documentelor referitoare la teritoriul administrativ studiat. 
Planul Urbanistic General - elaborat pentru satele componente ale comunei, are în 

vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan, organizarea armonioasă a zonelor 
funcţionare în teritoriul intravilanului propus, asigurarea legăturilor între zonele 
funcţionale 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 
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 Comunal şi la nivelul Consiliului 
Judeţean, Planul Urbanistic General - devine un act de autoritate administrativă, 
asigurând condiţiile materializării competenţelor comunei 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 
 

 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. 
 Prezentate în cadrul capitolului 2.7. « Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ 
teritorial » (vezi Memoriu General) 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. 
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Pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti exista trei obiective inscrise în lista 
monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului 
național nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 şi 
670 bis din 01.10.2010: 

 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"– identificare în lista LMI GJ-II-m-B-

09273 – datare anul 1672, cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0120) – situată în satul 

Ceauru (Cătun Arhoţi), monument aflat şi în lista Repertoriului Arheologic 

Național (Cod RAN: 77938.01). 

 Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului" – 

identificare în lista LMI GJ-II-m-B-09285 – datare sec. XVIII refăcută în anul 1846 

– situată în satul Corneşti cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0137); 

 Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului" – 

identificare în lista LMI GJ-II-m-B-09388 – datare 1818 (cod LMI 1991: B0248) – 

situată în satul Stolojani (Cătun Floricani). 

 Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”; 1834; cult ortodox – 

identificare în lista LMI GJ-II-m-B-09360 – datare anul 1834 (cod LMI anul 1991: 

B0224) – situată în satul Rasova, în prezent biserica nu mai există ea a fost 

demolată în anul 1967. În documentele vremii este descrisă situaţia 

dezastruoasă a Bisericii de lemn din Rasova şi faptul că patrimoniul mobil al 

acestui locaş, format în mare parte din icoane, a fost mutat la Protoieria din 

Târgu Jiu. 

„A dispărut din Rasova lăcaşul de lemn, părăsit şi neîngrijit, din 1895, când a fost 
dezafectat (An. MO, 1941, p.397). Având o structură solidă, a rezistat îndelung. Întâi i s-a 
distrus acoperişul, au căzut bolţile, la sfârşitul deceniului şapte ajungând ruină, stare în 
care a fost şi cercetat (I.Popescu-Cilieni, Biserici de lemn din raionul Tg-Jiu, p.640; 
pr.D.Bălaşa, Biserica din cătunul Sarpatin, parohia Rasova, în MO XX, 9-10, 1969, p.730-
735). 
I s-a remarcat temeiul, asemeni celor de la casele bătrâne, consolele ca nişte aripi, 
cornişa cu decor în zimţi, împetitura în frânghie de la cadrul intrării. Fusese ridicată în 
1833-1834 (sau doar refăcută atunci), printre ctitori aflându-se şi Diaconul Zamfir Zugravul 
din Băleşti, ostenitor şi la înfrumuseţarea cu pictură, desigur fără de plată.” 
- Neidentificată, probabil autodemolată cf. Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din 
județul Gorj București 2000, p.68 

 Biserica de lemn "Sf. Ioan Gură de Aur" construită în anul 1827 conform 
Pisaniei, biserică ce nu figurează în L.M.I. 1992, 2004 si 2010. denumită iniţial 
("Sf. Ioan Botezatorul" - "La Iovan" din anul 1730 - cod L.M.I. 1955: 1243). 

 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 
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existente  se va solicita avizul  Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
respectiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniu Naţional Gorj. 

În prezenta documentaţie pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti zonele 
de protecție au fost delimitate prin raportare la limitele de proprietate şi sunt trasate 
în coordonate Stereo 70 conform planșelor anexate. 

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

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, sau după caz, de serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului National. 

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

III.2. IDENTIFICAREA AMENAJĂRILOR VALOROASE 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti în afara celor trei obiective înscrise în 
lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului culturii şi 
patrimoniului national nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010, a fost identificată Biserica de lemn "Sf. Ioan 
Gură de Aur" construită în anul 1827 conform Pisaniei, biserică ce nu figurează în L.M.I. 
1992, 2004 si 2010, denumită iniţial ("Sf. Ioan Botezatorul" - "La Iovan" din anul 1730 - 
cod L.M.I. 1955: 1243). 

 
 

III.3. IDENTIFICAREA SPAŢIILOR ŞI PERSPECTIVELOR 
VALOROASE 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti în afara celor trei obiective inscrise în 
lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului culturii şi 
patrimoniului naţional nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010,  a fost identificată biserica Sf. Ioan Gura de 
Aur ce a fost trecută în lista monumentelor istorice din anul 1955, cu cod L.M.I. 1955: 
1243, denumită iniţial ("Sf. Ioan Botezatorul" - "La Iovan" din anul 1730, monument 
valoros ce necesită clasarea în L.M.I.. 
 

III.4. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA CONSTRUCŢII 
ŞI 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.  

Consilul Judeţean va identifica şi delimita în funcţie de particularităţile specifice 
acelei zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică 
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şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea 
calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.   

Autorizarea executării construcţiilor în rezervaţii naturale precum şi în zone cu 
valoare peisagistică sau zone protejate, puse în evidenţă în planşele de reglementări se 
face cu avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţia Mediului şi al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

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

construibilităţi terenurilor din zonele protejate şi a obţinerii datelor necesare eliberării 
Certificatului de Urbanism, obţinerea avizelor şi acordurilor organelor specializate: 

-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.T. şi Ministerului Culturii 
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 şi Patrimoniului Naţional, 
respectiv al  Direcţiei Judeţene pentru Cultura şi Patrimoniu Naţional Gorj. 

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.T. şi 
Ministerul Culturii. 

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. 

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 ” 
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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 comunei Băleşti 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 şi Patrimoniului Naţional, respectiv al Direcţiei Judeţene pentru 
Cultura şi Patrimoniu Naţional Gorj. Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de 
restaurare reparaţii sau întreţinere (bisericile-monumente istorice), cât şi prin crearea unui 
cadru corespunzător. Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi 
cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, sau după caz, 
de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 Orice intervenţie în zonele de protecţie necesită avize de specialitate conform legii. 
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 
protectie stabilita. 
 

 UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ÎN  ZONE CONSTRUITE PROTEJATE 

Utilizari admise  
  

- pentru orice schimbare de destinaţie din zonele de protecţie a monumentelor istorice se 
vor respecta prevederile legii; 
- se admit conversii şi extinderi pentru funcţiuni publice de interes local şi pentru funcţiuni 
de interes general ca funcţiuni terţiare superioare (birouri diverse în special profesionale şi 
specializate, media, edituri, agenţii), funcţiuni extrateritoriale şi funcţiuni cu caracter 
comercial şi de loisir (eventual cu o nota de specializare a străzilor, mai ales pietonale, fie 
predominantă fie a unui comerţ de obiecte de artă, bijutieri şi consignaţii, fie a unor 
cafenele, ceainării, mici restaurante specializate, distracţii, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, 
sedii ale unor asociaţii, etc.); 
- se menţine funcţia de locuire într-o pondere de minim 30% din aria construită 
desfăşurată pe ansamblul zonelor şi în cadrul fiecarei operaţiuni urbanistice. 
- se admite utilizarea corpurilor de clădiri pentru funcţiuni culturale ca muzee legate de 
istoria locală şi a artizanatului rural cu puncte de vânzare şi cafenele, ceainării etc.; 
 

 Utilizări admise cu condiţionări (vezi Regulamentul Local de Urbanism aferent “Plan 
Urbanistic Ueneral” Comuna Băleşti judeţul Gorj) 
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- 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; 
 

Utilizări interzise (vezi Regulamentul Local de Urbanism aferent “Plan Urbanistic General” 
Comuna Băleşti judeţul Gorj) 
- 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; 
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe 
parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora. 
  

 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 menţine neschimbată situaţia dominantă existentă pe fiecare stradă: de dispunere pe 
aliniamentul imprejmuirii sau de retragere faţă acesta la o distanţă de cel puţin 3,00 metri; 
- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice 
sau îngrădirea accesului  la acestea.  
- 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 4,50 metri; 
 

- in cazul bisericii Sf. Dumitru, Adormirea Maicii Domului se introduce in limita de protectie 
si frontul stradal de vis-a-vis, cu pastrarea aliniamentului imprejmuirii iar constructiile se 
vor pastra pe un aliniament retras la 3,00 m fata de retragerea existenta; 
 

- in cazul bisericii Sf. Arhangheli se introduce in limita de protectie si frontul stradal de vis-
a-vis, cu pastrarea aliniamentului imprejmuirii cu interdictie de construire pentru constructii 
definitive pe o distanta de 15 m de la imprejmuire; 
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- in cazul bisericii din Stolojani cu hramul Sf. Ioan Gura de Aur construita in anul 1827 
conform Pisaniei, ce nu figureaza in LMI fiind o constructie din lemn cu valoare 
semnificativa din punct de vedere arhitectural se propune constituirea unei zone de 
protectie delimitate prin raportare la limitele de proprietate trasata in coordonate Stereo 
70, se introduce de asemenea in limita de protectie si frontul stradal de vis-a-vis, cu 
pastrarea aliniamentului imprejmuirii cu pastrarea aliniamentului imprejmuirii iar 
constructiile se vor pastra pe un aliniament retras la 3,00 m fata de retragerea 
imprejmuirii; 
 

Înălţimea maximă  admisibilă a clădirilor în zonele de protecţie  
- înălţimea maximă admisibilă P+1 sau P+2 
- in cazul bisericii Sf. Dumitru, Adormirea Maicii Domului se introduce in limita de protectie 
si frontul stradal de vis-a-vis, cu pastrarea aliniamentului imprejmuirii iar constructiile vor 
avea înălţimea maximă admisibilă P+1 sau P+2; 
- in cazul bisericii Sf. Arhangheli se introduce in limita de protectie si frontul stradal de vis-
a-vis, cu pastrarea aliniamentului imprejmuirii cu interdictie de construire pentru constructii 
definitive pe o distanta de 15 m de la imprejmuire; 
- in cazul bisericii din Stolojani cu hramul Sf. Ioan Gura de Aur construita in anul 1827 
conform Pisaniei, ce nu figureaza in LMI fiind o constructie din lemn cu valoare 
semnificativa din punct de vedere arhitectural se propune constituirea unei zone de 
protectie delimitate prin raportare la limitele de proprietate trasata in coordonate Stereo 
70, se introduce de asemenea in limita de protectie si frontul stradal de vis-a-vis, cu 
pastrarea aliniamentului imprejmuirii iar constructiile se vor pastra pe un aliniament retras 
la 3,00 m fata de retragerea imprejmuirii. Constructiile vor avea 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 din proximitate; 
- 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, fotomontaj sau machetă 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 betonului 
aparent, a pereţilor cortină, 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. 
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Nu se admit decoraţii la jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din 
materiale plastice sau similar. 

- tamplarie din lemn, lemn stratificat, p.v.c. imitatie lemn, aluminiu imitatie lemn. 
- 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 
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 edilitare publice; 
- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; 
- 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 DE REFERINTA 
 

 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 natural şi 
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/rezervaţii naturale). 

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, 
arhitecturale, artistice, peisagistice, indiferent de poziţia lor în teritoriile oraşelor şi 
comunelor şi de poziţia lor pe teren (la suprafaţa solului, subterane sau subacvatice). 
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    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 şi universală"); 
    * de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa 

valorică B ("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local"). 
 

IV.2. ZONELE ISTORICE DE REFERINTA DIN TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 

 

 Pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti există trei obiective înscrise în 
lista monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul ministrului culturii şi 
patrimoniului național nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 670 şi 670 bis din 01.10.2010  

– Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"– identificare în lista LMI GJ-II-m-B-09273 – 
datare anul 1672, cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0120) – situată în satul Ceauru 
(Cătun Arhoţi), monument aflat şi în lista Repertoriului Arheologic Național (Cod 
RAN: 77938.01). 

–Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului" – identificare în 
lista LMI GJ-II-m-B-09285 – datare sec. XVIII refăcută în anul 1846 – situată în satul 
Corneşti cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0137); 

– Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului" – identificare 
în lista LMI GJ-II-m-B-09388 – datare 1818 (cod LMI 1991: B0248) – situată în satul 
Stolojani (Cătun Floricani). 

– Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”; cult ortodox – identificare în 
lista LMI GJ-II-m-B-09360 – datare anul 1834 (cod LMI anul 1991: B0224) – situată în 
satul Rasova, în prezent biserica nu mai există ea a fost demolată în anul 1967. În 
documentele vremii este descrisă situaţia dezastruoasă a Bisericii de lemn din 
Rasova şi faptul că patrimoniul mobil al acestui locaş, format în mare parte din 
icoane, a fost mutat la Protoieria din Târgu Jiu. 
„A dispărut din Rasova lăcaşul de lemn, părăsit şi neîngrijit, din 1895, când a fost 
dezafectat (An. MO, 1941, p.397). Având o structură solidă, a rezistat îndelung. Întâi i 
s-a distrus acoperişul, au căzut bolţile, la sfârşitul deceniului şapte ajungând ruină, 
stare în care a fost şi cercetat (I.Popescu-Cilieni, Biserici de lemn din raionul Tg-Jiu, 
p.640; pr.D.Bălaşa, Biserica din cătunul Sarpatin, parohia Rasova, în MO XX, 9-10, 
1969, p.730-735). 
I s-a remarcat temeiul, asemeni celor de la casele bătrâne, consolele ca nişte aripi, 
cornişa cu decor în zimţi, împetitura în frânghie de la cadrul intrării. Fusese ridicată în 
1833-1834 (sau doar refăcută atunci), printre ctitori aflându-se şi Diaconul Zamfir 
Zugravul din Băleşti, ostenitor şi la înfrumuseţarea cu pictură, desigur fără de plată.” 
- Neidentificată, probabil autodemolată cf. Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn 
din județul Gorj București 2000, p.68 

– Biserica de lemn Sf. Ioan Gura de Aur construită în anul 1827 conform Pisaniei, cod 
L.M.I. 1955: 1243, biserică ce nu figurează în L.M.I. 1992, 2004 si 2010. 
 

V. DEFINIREA SI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE 
PROTEJATE 
 

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 administrativ studiat. 
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Planul urbanistic general a stabilit principalele repere ale dezvoltării comunei: 
• limita teritoriului intravilan propus pentru toate trupurile localităţilor; 
• optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 
• 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;  
• organizarea căilor de comunicaţii, a circulaţiei carosabile şi pietonale; 
• crearea de parcări în preajma instituţilor publice; 
• stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;  
• stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale;  
• stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;  
• stabilirea şi delimitarea zonelor protejate aferente monumentelor de istorice şi 
siturilor arheologice; 
• stabilirea zonelor protejate sanitar pentru dotările alimentării cu apă (surse captare 
şi gospodăria de apă) 
• valorificarea potenţialului natural, economic şi uman. 
 

V.2. SINTEZA DEZVOLTARII URBANISTICE A LOCALITATILOR 
COMPONENTE 
 

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

Evoluţia localităţilor de pe teritoriul comunei 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 de muncă. 

Din analiza datelor statistice, a prognozelor şi a concluziilor din studiile de mai sus 
se poate trage concluzia că în teritoriul administrativ evoluţia populaţiei şi numărul de 
gospodării nu au cunoscut un salt spectaculos, în perioada 1997-2014, 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 comunei 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 reducerii numărului total de locuri de muncă se poate presupune şi o 

marire a deplasărilor pentru muncă spre municipiul Targu Jiu; 
-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 din jur; 

Sub aspectul priorităţilor se poate menţiona: 
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-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 satele comunei prin forarea a de 

noi puturi de apa; 
-realizarea reţelei de canalizare pentru localităţile comunei; 
-realizarea iluminatul public pentru zonele extinse şi modernizarea celui existent cu 

becuri ecologice; 
-realizarea reţelei de canalizare şi epurare a apelor; 
-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, asigurare etc. 

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

 

V.3. DEFINIREA ZONELOR 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 specifice 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 un 
monument istoric 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 
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    În cazul zonei construite protejate instituite în jurul unui monument istoric, 
aceasta cuprinde monumentul, ansamblul sau situl clasate, împreună cu zona de 
protecţie aferentă. 

    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 construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului 

construit, acestea reprezintă suma valorilor grupate care necesită protecţie. 
    Delimitarea zonelor construite protejate 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.) 

 

V.4. ZONE CONSTRUITE PROTEJATE DIN TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 

 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti există 3 obiective înscrise în lista 

monumentelor istorice publicată în Anexa la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului 

național nr. 2361 / 12.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 şi 

670 bis din 01.10.2010 dintre care un obiectiv aflat în lista Repertoriului Arheologic Național 

 – Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"– identificare în lista LMI GJ-II-m-B-09273 – 
datare anul 1672, cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0120) – situată în satul Ceauru 
(Cătun Arhoţi), monument aflat şi în lista Repertoriului Arheologic Național 
(Cod RAN: 77938.01). 

 – Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului" – identificare în 
lista LMI GJ-II-m-B-09285 – datare sec. XVIII refăcută în anul 1846 – situată în 
satul Corneşti cult ortodox (cod LMI 1991: 20B0137); 

 – Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului" – identificare 
în lista LMI GJ-II-m-B-09388 – datare 1818 (cod LMI 1991: B0248) – situată în 
satul Stolojani (Cătun Floricani). 

 – Biserica de lemn "Sf. Ioan Gură de Aur" construită în anul 1827 conform 
Pisaniei, biserică ce nu figurează în L.M.I. 1992, 2004 si 2010. denumită iniţial 
("Sf. Ioan Botezatorul" - "La Iovan" din anul 1730 - cod L.M.I. 1955: 1243). 

 Propunerile Planului Urbanistic General au identificat zonele de protecţie pentru 
obiectivele cu valoare de patrimoniu (limita de protecţie este stabilită în 
coordonate Stereo 70 conform planşelor anexate). Intervenţiile la monumentele 
istorice sunt reglementate prin prevederile art. 23 din Legea nr. 422 / 2001, 
republicată, privind protejarea monumentelor istorice. În zona de protecţie a 
monumentelor istorice (limita de protecţie este stabilită în coordonate Stereo 
70), pentru autorizarea construcţiilor noi sau a intervenţiilor la 
construcţiile existente se va solicita avizul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, respectiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultura şi 
Patrimoniu Naţional Gorj. 

"În prezenta documentaţie pe teritoriul administrativ al comunei Băleşti 
zonele de protectie au fost delimitate prin raportare la limitele de proprietate şi sunt 
trasate în coordonate Stereo 70 conform planselor anexate" 
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Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de restaurare reparaţii sau întreţinere 
(bisericile - monumente istorice), cât şi prin crearea unui cadru corespunzător. 

Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului 
emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, sau după caz, de serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului National. 

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

V.5. POTENTIALUL DE DEZVOLTARE A ZONELOR CONSTRUITE 
PROTEJATE 

 

Studiul stabileste prin propunerile formulate, soluţia generală de organizare şi dezvoltare a 

zonelor protejate componente ale comunei Băleşti. 

Studiul a stabilit principalele repere ale dezvoltării lor: 

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 de istorice şi siturilor 

arheologice; 

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 control P.O.T. şi 

C.U.T. 

Soluţia de organizare urbanistică este exprimată grafic în planşele "Reglementări-

zonificare funcţională" aferentă fiecărei localităţi. 

ARH.  TUDOR RĂGĂLIE 
arhitect specialist atestat M.C.P.N. 
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V.6. ADDENDA 
 

1.MONOGRAFIA COMUNEI BĂLEŞTI ‐ FILE DIN ISTORIA BĂLEŞTIULUI 

    AUTOR CORNEL ŞOMÂCU          
 

CAPITOLUL II 

 „Una dintre cele mai mari localităţi ale Gorjului în prezent, comuna Băleşti este atestată documentar 

încă din vremea domnitorului Mircea cel Bătrân. Locurile acestea  intră  în  istorie  însă mult mai devreme, 

încă din neolitic. Potrivit arheologilor gorjeni, la Băleşti avem descoperiri încă din neolitic iar la Ceauru din 

epoca bronzuluil. În perioada interbelică s‐a găsit un tezaur cu 350 monede de argint de la Vespasianus la 

Gordianus  al  III‐lea  şi  păstrat  la  Inst.  Arh.  Bucureşti. Ultima  piesă  din  acesta  datează  din  anul  244.  Pe 

teritoriul comunei s‐au mai descoperit monede din vremea lui Septimius Severus, Geta, Iulia Domna şi Filip 

Arabul. Şi pe raza Corneştiului avem descoperiri arheologice foarte interesante. Astfel, potrivit profesorului 

Gheorghe Calotoiu, în punctul „Bălava", pe malul stâng al bălţii formată din apa Jaleşului, la circa 100 m de 

vadul vechi,  în anul 1957 s‐a descoperit,  întâmplător, o spadă celtică (lungime de 0,618 m) cu vârf ascuţit 

rupt  (lungimea  rupturii de 0,28 m) din  fier. Mânerul era prevăzut  cu  trei găuri pentru  fixarea plăselelor. 

Ulterior  s‐au mai  făcut  descoperiri.  Printre  alte  obiecte  descoperite  a  fost  şi  o  sabie  lungă.  Cercetările 

preliminare  efectuate  la  faţa  locului  au mai  recuperat  câteva  fragmente  de  teacă  de  la  spadă  şi  două 

fragmente dintr‐un „umbo" cu (diametrul de 0,114 m. Armele fuseseră trecute prin foc. 

Inventarul mormintelor aparţine secolelor II‐I î Hr. Tot din vechea arie de locuire a comunei Băleşti reţinem 

cetatea de  la Varţ‐Rovinari ridicată pe un promotoriu  în  locul „Cioaca cu bani" care domina până departe 

Valea  Jaleşului,  oferind  un  important  punct  strategic  pentru Defileul  Jiului.  Potrivit  istoricului Gheorghe 

Calotoiu,  primele  cercetări  arheologice  în  zonă  le‐a  efectuat  în  1934 Dimitrie Berciu  şi  C.  S. Nicolăescu‐

Plopsor. Abia  în 1976‐1977 au  facut cercetări  şi specialişti ai Muzeului  Judeţean Gorj. Cetatea de  la Vârţ 

(sec.  I  î. Chr‐sec  I d. Chr.)  se  încadrează  în categoria celor de pămant, cu palisade  şi  terase executate  în 

pantă.  Cu  siguranţă,  aceasta  a  avut  un  rol  important  pentru  apărarea  zonei,  fiind  un  adevarat  punct 

strategic şi s‐a utilizat în acelaşi scop şi după cucerirea romană. Localităţile din comuna Băleşti se regăsesc 

de la înce‐putul Evului Mediu în judeţele Jaleş şi Gorj, primul dispărut la sfarsitul secolului al XV‐lea. Județul 

Jaleş are  ca primă menţionare hrisovul din 3 octombrie 1385 prin  care domnul Dan  I  intărea mănăstirii 

Tismana vechile mosii, daruindu‐i si un mertic anual de „400 de găleti de grâu din judeţul Jaleşului". Domnul 

menţiona pe lângă producţia de grâu şi cultivarea pomilor fructiferi la Dăbăceşti (Runcu) „şi pe râul Jaleş, la 

Dăbăceşti, nucii, copacii toţi". Judeţul Jaleş este menţionat apoi în înca opt documente, datate între 1385‐

1444,  în  care  sunt  întărite  sau dăruite moşii  si  privilegii mănăstirilor  Tismana  şi Vodiţa de  către  domnii 

Mircea cel Bătrân, Dan al II‐lea şi Vlad Dracul. Rămâne interesant faptul că numele judeţului provine de la 

râul cu acelaşi nume care trece prin zona Băleştiului, hidronimul find de origine traco‐getică ca şi Motru, Jiu, 
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Gilort, Olt etc. Pentru istoricul zonei este interesant ca alaturi de Dăbăceşti, sunt amintite şi alte sate care 

compuneau  vechiul  judeţ,  cum ar  fi Ploştina  şi  Leurda  (5 august 1424),  care  se  regăsesc  şi astăzi  lângă 

municipiul Motru, dar şi alte sate amintite în diploma regelui Ungariei, Sigismund, din 28 octombrie 1428, 

cum ar fi: „şi pe Jaleş, Arcani şi Tămăşişti şi Băleşti şi Rasov". Doar cu referintă la aceste documente de secol 

XV,  se  pot  identifica mare  parte  dintre  satele  vechiului  judeţ  Jaleş,  din  actuala  comuna Băleşti,  care  se 

întalnesc  şi astăzi,  cum ar  fi Rasova  şi Tămăşeşti, de asemenea, pe  râul  Jiu, al  cărui  curs este arătat de 

documente ca  find  situat cu câţiva kilometri mai  la vest decât cel de astăzi,  între  localităţile Târgu‐Jiu  şi 

Somăneşti  se  afla  în  partea  dreaptă,  satul  Băleşti.  Tot  judeţului  Jaleş  îi  aparţineau  şi  alte  localităţi 

menţionate  de  documente  pentru  secolul  XV,  Ceauri,  Ungureni  şi  Duşăşti,  ultimele  două  disparute. 

Analizând hărţile vremii, rezultă că judeţul Jales cuprindea, în secolele XIV‐XV, valea râului cu acelasi nume, 

dar  şi  importante zone din preajma acestuia.  Judeţul amintit cuprindea,  în partea de nord‐vest,  izvoarele 

râului Tismana şi la est împrejurimile Târgu‐Jiului. De asemenea, hotarele judeţului ajungeau la vest până la 

întâlnirea râurilor Motru şi Jiu, iar la sud‐vest aproape de râul Motru iar la sud‐est până la confluenţa râului 

Jilţul mare cu râul Jiu. 

După  cum  probabil  bănuieşte  oricine,  judeţul  Jaleş  şi‐a  luat  numele  de  la  râul  Jaleş,  un  subafluent  al 

Sohodolului, la rândul lui afluent al Bistriţei care se varsă în Tismana. B. P. Haşdeu accepta ideea că numele 

„jaleş" defineşte un râu de mici dimensiuni care se află în apropierea râului mare Jiu. De fapt, judeţul Jaleş 

nu făcuse decât să preia vechea Ţară a lui Litovoi, amintită în Diploma Cavalerilor Ioaniţi la 1247 şi situată 

pe  valea  râurilor  Jiu,  Jaleş  şi  a  celorlalte  ape  curgătoare  din  zona muntoasă  a  nord‐vestului  Olteniei. 

Menţionat  ultima  dată  în  1444,  în  documentul  emis  de  cancelaria  voievodului  Transilvaniei,  Iancu  de 

Hunedoara, judeţul Jaleş probabil că a dispărut la sfârşitul secolului al XV‐lea în favoarea judeţului Gorj.  

  Prima menţiune a  judeţului Gorj s‐a  făcut  în 29  iulie 1497,  în hrisovul prin care domnul Radu cel 

Mare dăruia Mânăstirii Tismana un obroc anual de 300 de vedre de vin „din  judeţul  Jiul de Sus". Despre 

denumirea acestui  judeţ  se poate  spune  că este o prescurtare a  vechii denumiri  slave Gornemu  Jiliu  sau 

Gornemu Jil, care înseamnă Jiul de Sus sau Jiul de Munte. Din câte se are, numele a fost dat de autorităţi‐le 

româneşti în perioada în care limba administraţiei Ţărilor Române era slava. Treptat s‐a ajuns la denumirea 

de Gorjiu" Începând din anul 1568, judeţul este menţionat în documente sub forma în care este cunoscut în 

prezent.  Centrul  administrativ  al  judeţului  a  fost  localitatea  Târgu‐Jiu,  care  era  deja  oraş  la  anul  1406. 

Numele  localităţii vine cu  siguranţă de  la  începuturile sale, deoarece  tranzacţiile se efectuau  într‐un  târg 

unde se adunau mărfurile destinate acestei îndeletniciri. În contextul unei dezvoltări economice importante 

la sfârşitul secolului al XV‐lea, judeţului Gorj i s‐au alipit cele două judeţe vecine, Jaleş şi Gilort. La mijlocul 

secolului al XVII‐lea,  judeţul se  întindea  în nord până pe crestele munţilor,  în sud cobora până mai  jos de 

localitatea Turceni,  în vest până pe cumpăna apelor dintre bazinele Motrului  şi Jiului,  iar  la est atingea şi 

urma cursul superior al râului Olteţ. El se  învecina cu judeţul Mehedinţi  în vest, cu judeţul Dolj  în sud şi cu 
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judeţele Vâlcea şi Argeş în est. Localităţile atestate în judeţul Gorj până la mijlocul sec. al XVIII‐lea din zona 

Băleştiului au fost următoarele, în ordine alfabetică: Bălăceşti (10 mai 1537), Băleşti (28 octombrie 1428), 

Bilogeşti/Bilugeşti  (17 octombrie 1568), Ceauri  (1400‐1418), Copăceni  (2  iunie 1505), Corneşti  (12 august 

1596), Duşăşti  (1400‐1418), Rasova  (28  octombrie  1428),  Şarapatini  (1727  ‐  catagrafie),  Stolojani  (iulie‐

august 1587), Tălpăşeşti (8 iulie 1577), Tămăşeşti (28 octombrie 1428), Vârţu (iulie‐august 1587), Voinigişti 

/ Voinigiuleşti  (15  februarie 1571). Aşezările cuprinse  în actuala comună Băleşti, adunând  satele Ceauru, 

Băleşti, Corneşti, Găvăneşti, Rasova, Stolojani, Tălpăşeşti, Tămăşeşti şi Voinigeşti, aparţin aceleiaşi entităţi 

teritoriale abia din 1968 de la reorganizarea administrativă, până atunci fiinţând comunele Ceauru, Băleşti 

şi Corneşti. Ceauru nu  se mai află pe vechea arie de  locuire,  în  timpul  regimului comunist el  fiind mutat 

pentru a face loc unor lucrări hidrotehnice, nici astăzi finalizate... " 

 

BĂLEŞTENII ŞI MARILE EVENIMENTE ALE ISTORIEI NAŢIONALE 

Locuitorii comunei Băleşti vor fi implicaţi în istorie în perioada ultimelor două secole cu oameni care 
au murit pentru  ţară. La  începutul secolului al XIX‐lea, oamenii  lui Pazvantoglu, paşa din Vidin,  jefuiau şi 
dădeau foc Băleştiului aşa cum făcuseră şi cu Târgu‐Jiului. Două decenii mai târziu, Tudor VladimirescuIşi 
va recruta la Corneşti oameni pentru armata sa Ia Revoluţia din 1821. Desigur, locuitorii din această zonă 
se  vor  regăsi  şi  în  alte  evenimente  importante  ale  vremii  cum  ar  fi  războiul  ruso‐turc  din  1828‐1829, 
Revoluţia paşoptistă sau activitatea de modernizare a statului român după 1859. O menţiune specială se 
cuvine să facem despre participarea la Războiul de Independenţă. 
Băleştenii au avut mulţi morţiIn Războiul din 1828‐1829.  Int r o  insemnare privind numărul pandurilor din 
judeţul Gorj care au ikut acest război, avem o listă cu cei din zona Băleştiului: Constantin Belivacă ‐ Vârţi ‐ a 
fost  în  război  de  la  Cladova  la  Turn; Matei Mazilu; Matei Gârdu  ‐  Stolojani  ‐  care  a  fost  sub  comanda 
vistierului Gheorghe Magheru „la prinderea de hoţi  şi alte razboaie";  Ion Popescu  ‐ Vârţi  ‐ rănit  la Turnu; 
Gheorghe Chocheci ‐ Stolojani ‐ mort; Nicolaie Tămăşi ‐ Stolojani ‐ mort la Schela Cladova; Niţă Mămăligă ‐ 
Rasova ‐ mort la Izvoară; Nicolae Grindan ‐ Băleşti ‐ mort la Cladova; Răducan Ienăşel ‐ Bălăceşti ‐ mort la 
Salcie; Matei  Pera  ‐  Băleşti  ‐ mort  la  Turnu;  Alecsandru  Dănău  ‐  Vârţi  ‐ mort  la  Turnu;  Barbu  Popa  ‐ 
Bălăceşti de  Sus  ‐ mort  la Turnu; Barbu Trăistar  ‐ Vârţu mort  la Turnu;  Ioniţă Căpeţi  ‐ Rasova  ‐ mort  la 
Turnu; Nicolaie Găvan ‐ Găvăneşti ‐ „fost în bătăliile pe unde s‐au preumblat Vistieru Maghier". 

Astfel,  cu  câteva  săptămâni  înainte  ca  armata  română  să  treacă  Dunărea  în  războiul  Impotriva 

turcilor,  reţinem  la  20  iulie  1877  un  Raport  al  comandantului  Brigăzii  de  Cavalerie  către  comandantul 

Diviziei a I‐a active, colonelul Cerchez, prin care înştiinţează că trimite listele cu călăraşi care au reclamat că 

nu li s‐a efectuat munca agricolă. Printre numele şi prenumele călăraşilor din Escadronul III Gorjiu activ ce 

au reclamat că nu  li s‐au cultivat pământul găsim şi  locuitori din actuala comună Băleşti: Toma Cornescu 

din Bălăceşti rămăsese fără şase pogoane  lucrate, teren care  i‐ar fi adus un venit de 3600 ocale porurnb; 

Matei Busuioc din Corneşti nu avea lucrate patru pogoane care i‐ar fi adus 3200 de ocale porumb; Nicolae 

Şarapatin din Băleşti avea 5 pogoane nelucrate care i‐ar fi adus 3000 ocale de porumb. 

Locuitorii din Ceauru au donat ofrande, producte şi vite în ajutorul armatei române prin concursul preoţilor 
exarhi din judeţ. La 31 iulie 1877 aflăm că pr. Constantin Stoichiţoiu din Ceauru a donat 50 oca de porumb 
şi 10 oca de fasole; Ioan Lungoiu, din Ceauru, 50 oca de porumb şi Dumitru Pârvulescu ‐ 50 oca de porumb 
şi  15  oca  de  fasole.  Încă  din  12  iunie  1877,  Ion Mongescu,  din  comuna  Corneşti,  donase  10  care  de 
fân'pentru efortul de război. Şi 47 de învăţători din Gorj au subscris sume de bani pentru efortul de război, 
printre ei  Iacob Aninoiu din Corneşti. De  fapt, de  la  foarte mulţi  locuitori din comuna Băleşti  s‐au  strâns 
pentru  trebuinţa armatei  în perioada aprilie‐septembrie 1877 300 oca  fasole.  Şi 78  locuitori, din comuna 
Bălăceşti, au oferit 81 de lei pentru efortul de război. 
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Mulţi  ani mai  târziu,  în  1943,  Prefectura  judeţului  Gorj  s‐a  gandit  să  facă  un  tablou  al  situaţiei 

veteranilor din  campania anului 1877 aflaţi  în  judeţul Gorj. Printre aceştia găsim pe Armega Constantin 

care servise în Regimentul II Dorobanţi şi Mihuţoiu N. lon ‐ Regimentul II Vâlcea, soldaţi, ambii din Băleşti. 

În  acelaşi  situaţie  găsim  pe Holt  P. Vasile  din  Ceauru,  care  servise  în Regimentul  I  Linie  şi  pe  Polifronie 

Alexandru  din  Corneşti  care  Nervi  se  în  Regimentul  II  Dorobanţi  şi  care  fusese  decorat  cu  Medalia 

Independenţei." 

Satele  din  comuna  Băleşti  au  avut  eroi  căzuţi  pe  câmpul  de  luptă  în  Războiul  de  Independenţă. Astfel, 
soldaţii Curcă Traşcă, Guran Matei  şi Pasăre  lon din Bălăceşti nu s‐au mai  întors acasă. Acelaşi  lucru s‐a 
întâmplat cu Tatu Constantin şi Voicu Vasile din 
 

Băleşti. Eroii din Ceauru au fost Firoiu Dumitru şi Ştefan  Ion. Ţăranii din Gorj, printre care şi cei din 
satele  comunei Băleşti, au participat  la Răscoala din 1907  care a  cuprins  toată  ţara. Băleştenii aveau  la 
vremea aceea multiple nemulţumiri la adresa autorităţilor şi a tuturor celor bogaţi. Nemulţumirile se legau 
atât  de  lipsa  de  pământ,  cât  şi  datorită  învoielilor  agricole  şi  a  zilelor  de  lucru,  a  impozitelor mari  pe 
proprietăţi şi pe băuturi, a zilelor de prestaţii faţă de stat. Situaţia ţăranilor din Gorj era foarte bine descrisă 
la vremea aceea de protoiereul  judeţului  într‐un  raport către autorităţi: „ţăranii  în privinţa  traiului o duc 
foarte  strâmtorat, unii  că  nu au, alţii  că nu  ştiu  să  prepare  legumele,  în generalitate  trăiesc  cu  totul  în 
simplitate!" 

Documentele  vremii  reţin  pe  aceeaşi  oficialitate  bisericească  care  scria  că  „nemulţumirile  sunt  şi 
contra preoţilor pentru că pun taxe pentru înmormântări şi alte servicii, iar contra învăţătorilor că le impun 
amenzi mari pentru absenţa copiilor de  la  şcoală". La câteva  luni de  la evenimente,  în Consiliul  Judeţean 
Gorj  la 15 octombrie 1907, prefectul dr. Culcer a prezenIat principalele cauze care au coniribuit  la marea 
mişcare  ţărănească.  Prefectul  identifica  drept  cauză  chiar  „cauza  muncii  ţăranului  nostru  exploatat 
neomeneşte de atâta amar de vreme". Acelaşi prefect spunea cu acel prilej că: „principalele cauze care au 
contribuit  la  izbucnirea acestei mişcări pustiitoare, au  fost, pe  lângă  îndemnul oamenilor  răi,  în  cea mai 
mare parte străini de ţară şi de neam şi agitaţiunea produsă prin grai şi scris a câtorva intelectuali, sinceri 
dealtminterea,  deoarece  activitatea  lor  izvora  dintr‐un  sentiment  curat,  sentiment  de  adevărată  iubire 
pentru sătean, dar care în dorinţa lor de a vedea îndreptată cât mai repede nenorocita soartă a acestora, n‐
au ţinut seama de mentalitatea ţăranului şi au produs prin amestecul lor o reacţiune care iau înspăimântat 
şi pe ei" 

Din pricina pământului insuficient şi a învoielilor agricole, ţăranii din Ceauru, Băleşti şi Corneşti s‐au 
revoltat. În vremea aceea, aşa cum aflăm dintr‐o monografie a comunei din anul 1906, semnată de preotul 
Ion Mălăescu,  erau  ca mari  proprietari  Dinu Mihail  din  Craiova  la  Ceauru,  şi  pe  Taiche Mongescu  la 
Corneşti cu 5.000 de hectare. La Băleşti nu existau proprietăţi de peste 30 de hectare. 

Răscoaia a  început  la 15 martie  la Ceauru. Din cauza neînţelegerilor privind  învoielile agricole  Intre 
ţărani şi moşierul Dinu Mihail, aceştia în frunte cu preotul Constantin Stoichiţoiu au rupt gardurile moşiei şi 
au  început  să  facă delimitările aşa  cum  vroiau ei. Administratorul moşiei  şi oamenii  săi au  trebuit  să  se 
apere cu armele. Există chiar un raport al administratorului moşiei  în care acesta descrie cele  Intâmplate: 
„după ce s‐a ter' minat ruperea gardurilor s‐a strâns ţărănimea din Ceauru în faţa curţii cu popa, au început 
să ne amcninţe cu moartea sunt gata să puie foc  la magaziile de grâu şi porumb". Atacul  ţăranilor a fost 
respins de jandarmi. „Capii răzvrătiţi, relata acelaşi administrator, au umblat din casă în casă, povăţuind pe 
fiecare  locuitor  în parte  să  se  răscoale  şi  să devasteze  toată averea  proprietăţii,  fiindcă acum  e  timpul. 
Potrivit raportului comandantului  legiunii de jandarmi, proprietăţile din Ceauru şi Bobu ale  lui Dinu Mihail 
au fost scăpate de furia ţăranilor cu mari eforturi. Pentru a curma revolta de la Ceauru, la 20 martie 1907, 
au mai sosit în zonă două companii de infanterie care au dublat paza. Comandantul legiunii de jandarmi s‐a 
întâlnit  cu  ţăranii  pentru  a‐i  calma.  Preotul  C.  Stoichiţoiu,  cu  invăţătorul  şi  trei  ţărani  au  fost  duşi  la 
prefectură, dar eliberaţi după ce.s‐a constatat că plângerile la adresa lor erau nefondate. 

Din  raportul  comandantului  companiei  de  jandarmi  rurali  din  21 martie  1907  către Ministerul  de 
Interne  rezultă  că  agitaţii  cu  caracter mai  grav  au  fost  în  comunele Hurezanii  de  Sus,  Bălceşti, Novaci, 
Băleşti  şi  altele,  contra  arendaşilor  şi  proprietarilor  acelor  comune  pentru  învoielile  agricole.  În  fapt,  în 
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comuna Băleşti doi ţărani şi anume Vugigeică Constantin, zis Cozoreanu şi Spineanu Ion, zis Joiţoiu, au  in‐
trat  şi au  făcut măsurători pe pământul  lui Voiculescu, pentru păşuni, necesare a  se paşte vitele,  fiindcă 
satul Băleşti nu avea izlaz. Ei au fost ridicaţi de jandarmi şi duşi în câmp la Corneşti ca să‐i execute, dar li s‐a 
făcut milă de ei şi i‐au eliberat cu condiţia ca să‐şi vadă de casele lor. 

Şi în comuna Corneşti şi în satele sale, Găvăneşti, Tălpăşeşti, Bălava şi Copăceni, au fost mişcări şi s‐
au produs arestări ale unor  locuitori  la  insistenţa boierilor Taiche Mongescu  şi  Ion Câlniceanu. Moşierul 
Taiche Mongescu, neavând  încredere  în  trupele  locale, a cerut să vină  trupe din Regimentul 34  Ialomiţa. 
Într‐o notă  lăsată de directorul şcolii primare de atunci, Gheorghe Găvănescu, din Corneşti, se arată că a 
fost  chemat  la  primărie,  împreună  cu  învăţătorul  Nicolae  Saragea,  cu  primarul  comunei,  Gheorghe 
Găvănescu, zis Zdruţă şi cu preoţii  Iacob Bărbulescu şi Vasile Daviţoiu. Acolo un ofiţer  le‐a cerut să spună 
adevărat dacă sunt mişcări ţărăneşti, în caz contrar vor fi împuşcaţi. Toţi trei I‐au asigurat pe comandant că 
este  şi  va  fi  deplină  linişte  în  satele  comunei.  Totodată  primarul  a mers  în  izlazul  Tălpăşeşti  unde  se 
instalaseră nişte tunuri şi i‐a convins pe soldaţi să plece, deoarece în comuna sa nu‐s mişcări ţărăneşti şi va 
răspunde de orice tulburare s‐ar ivi. 

Cu toate acestea din pâra boierilor, într‐o dimineaţă a venit o echipă de soldaţi în frunte cu un ofiţer, 
care au ridicat câţiva cetăţeni: din Tălpăşeşti pe Măniţă Ciuhu, Pătru Priescu, Matei Buzuloiu, Ilie Grama; 
din Bălava pe  fraţii  Iancu  şi Dumitru Găvan  şi pe Gheorghe Găvan Grecu,  iar din Găvăneşti pe Nicolae 
Popescu‐Bicu  şi  Ion D.  Şcheau  (Iepurel). Aresţaţi prin surprindere, sătenii nu  şi‐au pierdut cumpătul, mai 
mult, au început să strige unele cuvinte lansate de sprijinitorii răscoalei. Aşa, Pătru lui Nae striga: „Nu mai 
sunt curcanii!", iar Nicolae Găvan ameninţa în stânga şi în dreapta că o să vină studenţii „...şi ştim noi ce 
facem!". Cei arestaţi au fost bătuţi la conacul boieresc, apoi inchişi la închisoarea preventivă din districtul 
Gorj din Târgu‐Jiu, urmând într‐o după masă să fie executaţi, conform ordinului primit de la autorităţile în 
drept. Se zice că fiind spre seară comandantul n‐a înregistrat ordinul de execuţie a acestor ţărani, urmând 
să  facă  execuţia a doua  zi.  Spre norocul acestora,  în  cursul nopţii a  sosit un alt ordin  ca  să nu  se mai 
împuşte nici un ţăran. Aceasta a fost salvarea ţăranilor care s‐au întors acasă a doua zi cântând. 

Dintr‐o sinteză a Ministerului Instrucţiunii Publice cercetată de regretatul Gheorghe Gârdu aflăm că 
au fost chemaţi la parchet preoţii Ion Bălan din Stolojani şi Iacob Bărbulescu din Corneşti ca martori pentru 
oarecare faceri de rele şi instigatori. 

În comuna Stolojani bătrânii nu şi‐au amintit decât două cazuri implicate în evenimentele din 1907 
astfel, Matei Dumitru Bălan a fost arestat în martie 1907 şi dus în izlazul 
Tălpăşeşti, unde erau aşezate patru tunuri cu gura de foc spre satul Găvăneşti. Acolo fiind oameni care  îl 
cunoşteau  ca  om  liniştit,  armata  l‐a  pus  în  libertate.  Ion  C.  Stamatoiu,  zis  Pazvante,  a  fost  arestat  ca 
instigator,  fiind  pârât  de  primarul  comunei  Stolojani  din  ură  personală,  dar  şi  acesta  a  fost  eli‐berat, 
găsindu‐l nevinovat. 
  Administraţia  judeţului  a  cunoscut  frământările  şi  ne‐mulţumirile  de  la  Băleşti  şi  a  luat măsuri 
preventive  pentru  potolirea  unor  eventuale  răzvrătiri.  Astfel,  la  Stolojani  s‐a  prevăzut  o  companie  de 
jandarmi din Regimentul 18 Gorj, iar la Copăceni două companii din Regimentul 34 Ialomiţa. În rapoartele 
întocmite de organele locale din Gorj (prefectură, protoierie şi revizoratul şcolar) către ministerul de resort 
s‐au  adus motivări  că  în  judeţ  nu  s‐au  săvârşit  de  locuitori  devastări  şi  omoruri,  datorită  stării morale 
pregătită  de  preoţi  şi  învăţători  şi  a măsurilor  luate  de  energicul  prefect,  dr.  Culcer  şi  de  comandanţii 
armatei. in adevăr pentru potolirea răzvrătiţilor s‐au trimis adrese la şcoli şi biserici din partea Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii, cu chestionare, al căror conţinut să fie adus la cunoştinţa locuitorilor, cărora li s‐au 
făcut multe făgăduieli pe care le va lua guvernul pentru fericirea lor. 
  În comuna Băleşti au existat familii care au dat eroi la fiecare eveniment important. Ion Găvănescu 
a  fost  împuşcat  în  picior  la  1877.  Fiul  său, Grigore  I. Găvănescu,  fost  invăţător  la  Şcoala  Şomăneşti  şi 
sublocotenent  în  Regimentul  58  Infanterie,  a  fost  rănit  în  luptele  de  la  Jiu  din  1916.  După  doi  ani  de 
prizonierat unde a suferit de foame fiind hrănit cu rumeguş, cu carne de câine şi ciori, Grigore Găvănescu a 
murit  la  16  ianuarie  1920.  Pe monumentul  din  cimitirul  satului  Găvăneşti  sunt  cioplite  şi  următoarele 
versuri: «Călător / Voinic şi vesel / De ce treci aşa  în pripă / Şi nu te opreşti din cale / Să priveşti numai o 
clipă? / Căci şi eu am fost odată / Tânăr şi voinic ca tine / Şi vei fi şi tu  la rându‐ţi / Pulberi şi pământ ca 
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mine.  /  Călător!  Ce moştenirea  /  Te  căzneşti  să  tot  întinzi  / Vezi  că  iei  la  urma  urmei  /  Cât  cu  spatele 
cuprinzi!». 
  Dar despre eroii acestor meleaguri vorbesc monumen‐tele închinate în cinstea acestora la Cimitirul 
Băleşti,  Cimitirul  Ceauru, Monumentul  de  la Găvăneşti, Monumentul  de  la  Tă'măşeşti  ca  şi  troiţe,  plăci 
comemorative etc. Potrivit documentelor de arhivă, în Războiul de Reîntregire Naţională din 1916‐1918 au 
murit  45  de  soldaţi  din  Bălăceşti,  77  de  eroi  din  Băleşti,  69  de  soldaţi  din  Ceauru  şi  91  de  soldaţi  din 
Corneşti. În cel de‐al doilea Război Mondial nu s‐au mai întors acasă 10 soldaţi din Bălăceşti, 23 din Băleşti, 
26 din Ceauru şi 30 din Corneşti. 
  O notă din 15 iulie 1944 primită de Pretura Plasei Târgu‐Jiu ne informează că în ziva respectivă, la 
orele 10 dimineaţa, în cursul unei lupte aeriene ce a avut loc pe deasupra comunei Băleşti, cu două avioane 
engleze (sau americane) au doborât un avion de vânătoare german „Messerschmidt 109", care fiind lovit şi 
incendiat încă din aer, a căzut pe teritoriul comunei în pădurea Rasova, în punctul „SCĂRUŞ" la distanţă de 
5 km de comună. 
  Pilotul german  s‐a  salvat cu paraşuta, aterizând  în pădurea  satului Rasova  la  locul numit „Valea 
Radului", ajungând la pământ teafăr şi fiind preluat de căpitanul Leu, din Regimentul 36 Artilerie, Divizia I, 
încartiruit în comuna Băleşti. Avionul a fost distrus total. 
  Istoria acestor meleaguri este atât de complexă şi plină de dovezi  încât ne‐ar  trebui multe pagini 

pentru prezentare. Acest colţ de ţară a traversat toate perioadele istorice reuşind să acumuleze, oameni şi 

locuri, experienţe şi rezultate. 

 
 

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. FIŞE MINIMALE DE EVIDENTĂ A MONUMENTELOR 

ISTORICE 
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I.1. Plan cu evidenţierea obiectivului cu valoare de patrimoniu 
Biserica de lemn "Sf. Arhangheli", satul Ceauru 
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I.2 Plan cu evidenţierea limitelor de protecţie, în coordonate Stereo 70, faţă de obiectivul cu 
valoare de patrimoniu la Biserica de lemn "Sf. Arhangheli", satul Ceauru 
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II.1. FISĂ MINIMALĂ 
de evidenta a monumentelor istorice 

 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI 
1.1.1. Lista 1955  
1.1.2. Lista 1991-1992 20B0120 (poziţia 70) 
1.1.3. Lista 2004 GJ-II-m-B-09273 (poziţia 227) 
1.1.3. Lista 2010 GJ-II-m-B-09273 (poziţia 220) 
1.2. Categorie  
1.2.1. Monument  
1.2.2. Ansamblu  
1.2.3. Sit Cod RAN: 77938.01 
1.3. Denumire actuala Biserica de lemn "Sf. Arhangheli"-"Mihail şi Gavril" 
1.4. Denumire originara  
1.5. Denumiri anterioare  
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 
 
2.1. Stat Romania 
2.2. Judet/nume/indicativ/numar Gorj 
2.3. Oras; sat-comuna actuale Sat Ceauru, com. Băleşti cătun Arhoţi 
2.4. Cod postal 217046 
2.5. Strada, numar actuale Drum comunal (DC 90) 
2.6. Oras; sat-comuna originare/anterioare Sat Ceauru, com. Băleşti cătun Arhoţi. 
2.7. Strada, numar anterioare Drum comunal (DC 90) 
2.8. Referinte cartografice/toponimie  
2.9. Referinte cadastrale  
2.10. Referinte privitoare la zona de protectie  
2.11. Categoria de arhitectura Tradiţională Gorjenească 
2.12. Tipul de folosinta sau functiunea  
2.13. Folosinta actuala Cult ortodox 
2.14. Folosinta initiala Cult ortodox 
2.15. Folosinta anterioara Cult ortodox 
2.16. Reglementari urbanistice in care se 

inscrie 
Zonă de protecţie a monumentelor istorice 

 
3. STATUT PROPRIETATE 
 
3.1. Actualul proprietar Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei 
3.2. Proprietar originar Parohia Băleşti 
3.3. Proprietari anteriori Parohia Băleşti 
3.4. Utilizator Parohia Băleşti 
 
4. DATARE 
 
4.1. Datare prin perioade/secole sec. XVII 
4.2. Datare prin intervale de ridicată între anii 1672-1679 
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date 
4.3. Datare precisa 1672-1679 
4.4. Justificarea datarii  
 
5. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
 
5.1. Ctitor/finantator  
5.2. Autor/mester  
5.3. Istoric  
 
6. DESCRIERE 
 
6.1. Zona si asezarea  
6.2. Descriere obiectiv individual Biserica de lemn, tradiţional gorjenească 
 - Plan Parter, cu dezvoltare uninavată, fără abside laterale  
 - Elevatie  
 - Volumetrie Construită tipic, în forma de navă, cu altarul decroşat 

poligonal, impresionează prin modul în care s-au 
obţinut proscomidarul şi diaconiconul, prin decoraţiile 
ce folosesc motive pline de simboluri-frânghia, dintele 
de lup, linia în zig-zag, cu acoperiş în pante accentuate 
specifice invelitorii din şită, turlă peste pronaos 

 - Fatade Lemn aparent cu fundaţie din zidărie de piatră 
 - Forma invelitoare Acoperiş în patru ape, cu turn pentru clopotnita 

invelitoare din şiţă 
 - Compartimentare interioare Compartimentare obisnuită: pronaos, naos şi altar 
 - Extinderi Nu 
 -Anexe Nu 
6.3. Elemente de constructie Lemn la pereţii portanţi 
6.4. Materiale si tehnici de 

constructie/structura 
Lemn debitaţi sub formă de bârne îmbinate în chei 
coadă de rândunică 

6.5. Materiale de acoperis Structura acoperişului este realizată din grinzi şi 
căpriori din lemn, învelitoarea executată din şiţă 

6.6. Componente artistice Uşă intrare sculptată în lemn cu motive florale, brâie 
de lemn cu crestături la interior 

6.7. Mobilier  
6.8. Inscriptii  
6.9. Incadrrare stilistica  
6.10. Patrimoniu mobil  
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE 
 
7.1. Starea generala de conservare Stare bună de conservare 
7.2. Lucrari anterioare de restaurare Nu 
7.3. Propuneri restaurare, reabilitare, 

reconversie 
 

 
8. DOCUMENTARE/REFERINTE 
 
8.1. Bibliografie  
8.2. Dosare si rapoarte  
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in arhive 
8.3. Harti, planuri, 

desene 
 

8.4. Fotografii 

 
 

8.5. Alte informatii  
 
9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
 
9.1. Grupa valorica: 

 - A 
 - B 

 
 
B 

9.2. Categoria dupa natura 
obiectivului: 
 - I 
 - II 
 - III 

 
 
 
II 
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 - IV 
9.3. Criterii de evaluare globala  
9.4. Data si documentul protectiei  
9.5. Codul primit prin respectivul act  
 
10. SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 
 
10.1. Data redactarii fisei 05.10.2015 
10.2. Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa  
10.3. Autorul fisei si calitatea acestuia Arh. Tudor Răgălie 
10.4. Trimiterea la documentatia fotografica aferenta  
10.5. Trimiterea la documentatia desenata aferenta  
10.6. Semnatura autografa a specialistului care a 

intocmit fisa 
 

10.7. Semnatura si stampila conducatorului institutiei in 
cadrul careia s-a redactat fisa 

 

10.8. Numarul procesului-verbal de validare in Comisia 
Regionala a Monumentelor Istorice 
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I.1. Plan cu evidenţierea obiectivului cu valoare de patrimoniu 
Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului", satul Corneşti 
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I.2 Plan cu evidenţierea limitelor de protecţie, în coordonate Stereo 70, faţă de obiectivul cu 
valoare de patrimoniu la Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii Domnului" 
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II.1. FISĂ MINIMALĂ 
de evidenta a monumentelor istorice 

 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI 
1.1.1. Lista 1955  
1.1.2. Lista 1991-1992 20B0137 (poziţia 83) 
1.1.3. Lista 2004 GJ-II-m-B-09285 (poziţia 243) 
1.1.3. Lista 2010 GJ-II-m-B-09285 (poziţia 236) 
1.2. Categorie  
1.2.1. Monument  
1.2.2. Ansamblu  
1.2.3. Sit  
1.3. Denumire actuala Biserica de lemn "Sf. Dumitru", "Adormirea Maicii 

Domnului" 
1.4. Denumire originara  
1.5. Denumiri anterioare  
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 
 
2.1. Stat Romania 
2.2. Judet/nume/indicativ/numar Gorj 
2.3. Oras; sat-comuna actuale Sat Corneşti, com. Băleşti. 
2.4. Cod postal 217047 
2.5. Strada, numar actuale Drum judeţean (DJ672E) 
2.6. Oras; sat-comuna originare/anterioare Sat Corneşti, com. Băleşti. 
2.7. Strada, numar anterioare Drum judeţean (DJ672E) 
2.8. Referinte cartografice/toponimie  
2.9. Referinte cadastrale  
2.10. Referinte privitoare la zona de protectie  
2.11. Categoria de arhitectura Tradiţională Gorjenească 
2.12. Tipul de folosinta sau functiunea  
2.13. Folosinta actuala Cult ortodox 
2.14. Folosinta initiala Cult ortodox 
2.15. Folosinta anterioara Cult ortodox 
2.16. Reglementari urbanistice in care se 

inscrie 
Zonă de protecţie a monumentelor istorice 

 
3. STATUT PROPRIETATE 
 
3.1. Actualul proprietar Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei 
3.2. Proprietar originar Parohia Corneşti 
3.3. Proprietari anteriori Parohia Corneşti 
3.4. Utilizator Parohia Corneşti 
 
4. DATARE 
 
4.1. Datare prin perioade/secole sec. XIX 
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4.2. Datare prin intervale de 
date 

 

4.3. Datare precisa 1846 
4.4. Justificarea datarii  
 
5. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
 
5.1. Ctitor/finantator  
5.2. Autor/mester  
5.3. Istoric  
 
6. DESCRIERE 
 
6.1. Zona si asezarea  
6.2. Descriere obiectiv individual Biserica de lemn, tradiţional gorjenească 
 - Plan Parter, cu dezvoltare uninavată, fără abside laterale  
 - Elevatie  
 - Volumetrie Simplă, paralelipiped dreptunghic cu acoperiş în pante 

accentuate specifice invelitorii din şită, turlă peste 
pronaos 

 - Fatade Lemn aparent cu fundaţie din zidărie de piatră 
 - Forma invelitoare Acoperiş în patru ape, cu turn pentru clopotnita 

invelitoare din şiţă 
 - Compartimentare interioare Compartimentare obisnuita:pronaos,naos si altar 
 - Extinderi Nu 
 -Anexe Nu 
6.3. Elemente de constructie Lemn la pereţii portanţi 
6.4. Materiale si tehnici de 

constructie/structura 
Lemn debitati sub formă de bârne îmbinate în chei 
coadă de rândunică 

6.5. Materiale de acoperis Structura acoperisului este realizata din grinzi si 
capriori din lemn, invelitoarea executata din tablă 

6.6. Componente artistice Uşă intrare dinn lemn cu tablii si geam 
6.7. Mobilier  
6.8. Inscriptii  
6.9. Incadrrare stilistica  
6.10. Patrimoniu mobil  
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE 
 
7.1. Starea generala de conservare Stare bună de conservare 
7.2. Lucrari anterioare de restaurare Nu 
7.3. Propuneri restaurare, reabilitare, 

reconversie 
 

 
8. DOCUMENTARE/REFERINTE 
 
8.1. Bibliografie  
8.2. Dosare si 

rapoarte in 
arhive 

 

8.3. Harti,  
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planuri, 
desene 

8.4. Fotografii 

 
 

 

8.5. Alte 
informatii 

 

 
9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
 
9.1. Grupa valorica: 

 - A 
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 - B B 
9.2. Categoria dupa natura 

obiectivului: 
 - I 
 - II 
 - III 
 - IV 

 
 
 
II 

9.3. Criterii de evaluare globala  
9.4. Data si documentul protectiei  
9.5. Codul primit prin respectivul act  
 
10. SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 
 
10.1. Data redactarii fisei 05.10.2015 
10.2. Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa  
10.3. Autorul fisei si calitatea acestuia Arh. Tudor Răgălie 
10.4. Trimiterea la documentatia fotografica aferenta  
10.5. Trimiterea la documentatia desenata aferenta  
10.6. Semnatura autografa a specialistului care a 

intocmit fisa 
 

10.7. Semnatura si stampila conducatorului institutiei in 
cadrul careia s-a redactat fisa 

 

10.8. Numarul procesului-verbal de validare in Comisia 
Regionala a Monumentelor Istorice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

62 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

I.1. Plan cu evidenţierea obiectivului cu valoare de patrimoniu  
Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului", satul Stolojani 
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I.2 Plan cu evidenţierea limitelor de protecţie, în coordonate Stereo 70, faţă de obiectivul cu 
valoare de patrimoniu la Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii Domnului",  

satul Stolojani 
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II.1. FISĂ MINIMALĂ 
de evidenta a monumentelor istorice 

 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI 
1.1.1. Lista 1955  
1.1.2. Lista 1991-1992 20B0248 (poziţia 196) 
1.1.3. Lista 2004 GJ-II-m-B-09388 (poziţia 368) 
1.1.3. Lista 2010 GJ-II-m-B-09388 (poziţia 360) 
1.2. Categorie  
1.2.1. Monument  
1.2.2. Ansamblu  
1.2.3. Sit Cod RAN: 77974.01 
1.3. Denumire actuala Biserica de lemn "Sf. Voievozi", "Adormirea Maicii 

Domnului" 
1.4. Denumire originara  
1.5. Denumiri anterioare  
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 
 
2.1. Stat Romania 
2.2. Judet/nume/indicativ/numar Gorj 
2.3. Oras; sat-comuna actuale Sat Stolojani, com. Băleşti cătun Floricani. 
2.4. Cod postal 217051 
2.5. Strada, numar actuale Drum judeţean (DJ672E) 
2.6. Oras; sat-comuna originare/anterioare Sat Stolojani, com. Băleşti cătun Floricani. 
2.7. Strada, numar anterioare Drum judeţean (DJ672E) 
2.8. Referinte cartografice/toponimie  
2.9. Referinte cadastrale  
2.10. Referinte privitoare la zona de protectie  
2.11. Categoria de arhitectura Tradiţională Gorjenească 
2.12. Tipul de folosinta sau functiunea  
2.13. Folosinta actuala Cult ortodox 
2.14. Folosinta initiala Cult ortodox 
2.15. Folosinta anterioara Cult ortodox 
2.16. Reglementari urbanistice in care se 

inscrie 
Zonă de protecţie a monumentelor istorice 

 
3. STATUT PROPRIETATE 
 
3.1. Actualul proprietar Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei 
3.2. Proprietar originar Parohia Stolojani 
3.3. Proprietari anteriori Parohia Stolojani 
3.4. Utilizator Parohia Stolojani 
 
4. DATARE 
 
4.1. Datare prin perioade/secole sec. XIX 
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4.2. Datare prin intervale de 
date 

 

4.3. Datare precisa 1818 
4.4. Justificarea datarii  
 
5. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
 
5.1. Ctitor/finantator  
5.2. Autor/mester  
5.3. Istoric  
 
6. DESCRIERE 
 
6.1. Zona si asezarea  
6.2. Descriere obiectiv individual Biserica de lemn, tradiţional gorjenească 
 - Plan Parter, cu dezvoltare uninavată, fără abside laterale  
 - Elevatie  
 - Volumetrie Construită tipic, în forma de navă, cu altarul decrosat 

poligonal, impresionează prin modul în care s-au 
obţinut proscomidarul şi diaconiconul, prin decoraţiile 
ce folosesc motive pline de simboluri-frânghia, dintele 
de lup, linia în zig-zag. 
Simplă, paralelipiped dreptunghic cu acoperiş în pante 
accentuate specifice invelitorii din şită, turlă peste 
pronaos 

 - Fatade Lemn aparent cu fundaţie din zidărie de piatră 
 - Forma invelitoare Acoperiş în patru ape, cu turn pentru clopotnita 

invelitoare din şiţă 
 - Compartimentare interioare Compartimentare obisnuita:pronaos, naos si altar 
 - Extinderi Nu 
 -Anexe Nu 
6.3. Elemente de constructie Lemn la pereţii portanţi 
6.4. Materiale si tehnici de 

constructie/structura 
Lemn debitati sub formă de bârne îmbinate în chei 
coadă de rândunică 

6.5. Materiale de acoperis Structura acoperisului este realizata din grinzi si 
capriori din lemn, invelitoarea executata din sita 

6.6. Componente artistice Uşă intrare sculptată în lemn cu motive florale, brâie 
de lemn cu crestături la interior 

6.7. Mobilier  
6.8. Inscriptii  
6.9. Incadrrare stilistica  
6.10. Patrimoniu mobil  
 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE 
 
7.1. Starea generala de conservare Stare bună de conservare 
7.2. Lucrari anterioare de restaurare În urma unui amplu proces de restaurare 

din 2008 sub aceasta biserică s-a descoperit 
ruinele unui schit care se leagă de numele 
monahului Nicodim 

7.3. Propuneri restaurare, reabilitare,  
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reconversie 
 
8. DOCUMENTARE/REFERINTE 
 
8.1. Bibliografie  
8.2. Dosare si rapoarte 

in arhive 
 

8.3. Harti, planuri, 
desene 

 

8.4. Fotografii 

8.5. Alte informatii  
 
9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
 
9.1. Grupa valorica: 

 - A 
 - B 

 
 
B 

9.2. Categoria dupa natura 
obiectivului: 
 - I 
 - II 
 - III 
 - IV 

 
 
 
II 

9.3. Criterii de evaluare globala  
9.4. Data si documentul protectiei  
9.5. Codul primit prin respectivul act  
 
10. SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 
 
10.1. Data redactarii fisei 05.10.2015 
10.2. Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa  
10.3. Autorul fisei si calitatea acestuia Arh. Tudor Răgălie 
10.4. Trimiterea la documentatia fotografica aferenta  



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

 
 

67 
S.C. RAWLEYS GOLD S.R.L. J16/600/1999                                                                              COD FISCAL 12197446 

       CRAIOVA, STR. A.I. CUZA NR. 50, BLOC: 12B, SC. 1, AP.17 - TEL.0721 400448      email: rawleysgold@yahoo.ro 

 

10.5. Trimiterea la documentatia desenata aferenta  
10.6. Semnatura autografa a specialistului care a 

intocmit fisa 
 

10.7. Semnatura si stampila conducatorului institutiei in 
cadrul careia s-a redactat fisa 

 

10.8. Numarul procesului-verbal de validare in Comisia 
Regionala a Monumentelor Istorice 
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I.1. Plan cu evidenţierea obiectivului cu valoare de patrimoniu 
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului", satul 

Rasova
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II.1. FISĂ MINIMALĂ 
de evidenta a monumentelor istorice 

 
1. IDENTIFICARE 
 
1.1. Cod LMI 
1.1.1. Lista 1955  
1.1.2. Lista 1991-1992 20B0224 (poziţia 166) 
1.1.3. Lista 2004 GJ-II-m-B-09360 (poziţia 340) 
1.1.3. Lista 2010 GJ-II-m-B-09360 (poziţia 333) 
1.2. Categorie  
1.2.1. Monument  
1.2.2. Ansamblu  
1.2.3. Sit  
1.3. Denumire actuala Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" 
1.4. Denumire originara  
1.5. Denumiri anterioare  
 
2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 
 
2.1. Stat Romania 
2.2. Judet/nume/indicativ/numar Gorj 
2.3. Oras; sat-comuna actuale Sat Rasova, com. Băleşti. 
2.4. Cod postal  
2.5. Strada, numar actuale  
2.6. Oras; sat-comuna originare/anterioare Sat Rasova, com. Băleşti. 
2.7. Strada, numar anterioare  
2.8. Referinte cartografice/toponimie  
2.9. Referinte cadastrale  
2.10. Referinte privitoare la zona de protectie  
2.11. Categoria de arhitectura  
2.12. Tipul de folosinta sau functiunea  
2.13. Folosinta actuala  
2.14. Folosinta initiala  
2.15. Folosinta anterioara  
2.16. Reglementari urbanistice in care se 

inscrie 
 

 
3. STATUT PROPRIETATE 
 
3.1. Actualul proprietar  
3.2. Proprietar originar  
3.3. Proprietari anteriori  
3.4. Utilizator  
 
4. DATARE 
 
4.1. Datare prin perioade/secole  
4.2. Datare prin intervale de  
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date 
4.3. Datare precisa 1834 
4.4. Justificarea datarii  
 
5. PERSOANE SI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 
 
5.1. Ctitor/finantator  
5.2. Autor/mester  
5.3. Istoric  
 
6. DESCRIERE 
 
6.1. Zona si asezarea  
6.2. Descriere obiectiv individual  
 - Plan  
 - Elevatie  
 - Volumetrie  
 - Fatade  
 - Forma invelitoare  
 - Compartimentare interioare  
 - Extinderi  
 -Anexe  
6.3. Elemente de constructie  
6.4. Materiale si tehnici de 

constructie/structura 
 

6.5. Materiale de acoperis  
6.6. Componente artistice  
6.7. Mobilier  
6.8. Inscriptii  
6.9. Incadrrare stilistica  
6.10. Patrimoniu mobil Patrimoniul mobil al acestui locaş, format în mare 

parte din icoane, a fost mutat la Protoieria din Târgu 
Jiu 

 
7. CONSERVARE, RESTAURARE, PREZERVARE 
 
7.1. Starea generala de conservare În documentele vremii este descrisă situaţia 

dezastruoasă a Bisericii de lemn din Rasova 
şi faptul că patrimoniul mobil al acestui 
locaş, format în mare parte din icoane, a 
fost mutat la Protoieria din Târgu Jiu, 
în prezent biserica nu mai există ea a fost 
demolată în anul 1967 

7.2. Lucrari anterioare de restaurare  
7.3. Propuneri restaurare, reabilitare, 

reconversie 
 

 
8. DOCUMENTARE/REFERINTE 
 
8.1. Bibliografie  
8.2. Dosare si  
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rapoarte in 
arhive 

8.3. Harti, 
planuri, 
desene 

8.4. Fotografii  
8.5. Alte 

informatii 
„A dispărut din Rasova lăcaşul de lemn, părăsit şi neîngrijit, din 1895, 
când a fost dezafectat (An. MO, 1941, p.397). Având o structură solidă, a 
rezistat îndelung. Întâi i s-a distrus acoperişul, au căzut bolţile, la 
sfârşitul deceniului şapte ajungând ruină, stare în care a fost şi cercetat 
(I.Popescu-Cilieni, Biserici de lemn din raionul Tg-Jiu, p.640; 
pr.D.Bălaşa, Biserica din cătunul Sarpatin, parohia Rasova, în MO XX, 
9-10, 1969, p.730-735). 
I s-a remarcat temeiul, asemeni celor de la casele bătrâne, consolele ca 
nişte aripi, cornişa cu decor în zimţi, împetitura în frânghie de la cadrul 
intrării. Fusese ridicată în 1833-1834 (sau doar refăcută atunci), printre 
ctitori aflându-se şi Diaconul Zamfir Zugravul din Băleşti, ostenitor şi la 
înfrumuseţarea cu pictură, desigur fără de plată.” 
 
Neidentificată, probabil autodemolată cf. Ioana Cristache-Panait, 
Arhitectura de lemn din județul Gorj București 2000, p.68 

 
9. NIVELUL DE INTERES/CLASARE 
 
9.1. Grupa valorica: 

 - A 
 - B 

 
 
B 

9.2. Categoria dupa natura 
obiectivului: 
 - I 
 - II 
 - III 
 - IV 

 
 
 
II 

9.3. Criterii de evaluare globala  
9.4. Data si documentul protectiei  
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9.5. Codul primit prin respectivul act  
 
10. SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 
 
10.1. Data redactarii fisei 05.10.2015 
10.2. Institutia in cadrul careia s-a redactat fisa  
10.3. Autorul fisei si calitatea acestuia Arh. Tudor Răgălie 
10.4. Trimiterea la documentatia fotografica aferenta  
10.5. Trimiterea la documentatia desenata aferenta  
10.6. Semnatura autografa a specialistului care a 

intocmit fisa 
 

10.7. Semnatura si stampila conducatorului institutiei in 
cadrul careia s-a redactat fisa 

 

10.8. Numarul procesului-verbal de validare in Comisia 
Regionala a Monumentelor Istorice 

 

 
 


