PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZILE – CONSILIUL LOCAL LIVEZILE
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIAL – ECONOMIC AL COMUNEI
LIVEZILE, JUDEŢUL ALBA

PROFILUL LOCALITĂŢII – COMUNA LIVEZILE
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1. ISTORICUL COMUNEI

Condiţiile naturale sufficient de favorabile , diversitatea resurselor solului,
au constituit premise importante în stabilirea pe teritoriu comunei Livezile a
elementului uman încă din cele mai vechi timpuri.
Cele mai vechi urme de viaţă descoperite în comună, datează încă din epoca
paleolitică – descoperiri în peştera ,,Bozguţa” de pe raza satului Vălişoara. Primele
atestări de izvoare scrise datează dinainte de secolul al XV –lea. Astfel, prima
însemnare documentară, atestează satul Livezile în anul 1219 sub denumirea de
Cacova.Materialele dace şi romane descoperite pe teritoriul comunei demonstrează
originea daco – romană.
2. PLASAREA GEOGRAFICĂ

Comuna Livezile este situată în nordul judeţului Alba, la o distanţă de 38 km
faţă de municipiul Alba Iulia şi la 9 km de municipiul Aiud.
Satele componente ale comunei sunt: Livezile (reşedinţa comunală) Poiana
Aiudului, situat la o distanţă de 3 km faţă de reşedinţă, Vălişoara la 8 km şi
Izvoarele, cel mai îndepărtat sat, situat la 12 km faţă de Livezile.
Livezile se învecinează la est cu satul Măgina, la vest cu satul Poiana
Aiudului. În partea de sud se învecinează cu o parte din Măgina şi spre nord se
învecinează cu Rachiş şi Lopadea Veche.
Zona localităţii Livezile este din punct de vedere geografic o zonă colinară. În
apropiere se află Munţii Trăscăului, parte componentă a Munţilor Apuseni.
Relieful şi tectonica complicată a regiunii au contribuit la înzestrarea cu
frumuseţi naturale a comunei. Compartimentarea în blocuri, scufundarea inegală şi
jocul pe verticală al acestora, prezenţa foliilor şi a culuarului de prelungire au creat
o multitudine de forme de relief: depresiuni, dealuri, podişuri, munţi, care la rândul
lor se reflectă în peisajul variat şi atrăgător, de la cel de depresiune la cel al
crestelor muntoase înalte.
Mişcările orogenetice au dat naştere în diferite faze geografice la falii, cute de
şariaj, aşa cum se poate vedea în Munţii Trăscăului, aflaţi în imediata vecinătate a
comunei.
Munţii Trăscăului sunt alcătuiţi dintr-un adevărat mozaic de roci cristaline
restrânse, calcare cristaline, roci ai frişului cretacic3.
Depozitele sedimentare au fost metamorfozate ulterior formând zone de filiş
şi de calcare dure jurasice şi cretasice. O astfel de zonă se află la marginea satului,
de unde s-a exploatat calcar pentru var şi pentru a fi folosit ca materie primă la
salinele de la Ocna Mureş4
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Dintre formele caristice existente în această zonă amintim frumoasele chei
tăiate de Valea Aiudului, ce străbate depresiunea de calcare jurasice5. Aici se
întâlnesc carsturi de mari masive izolate: „Data”, „Cetatea” şi carstul de „Platou”
din Munţii Bedeleului.
Limita Munţilor Apuseni faţă de depresiunea Alba Iulia –Turda e marcată de
localităţile Măhăceni – Ciugudul de Jos – Livezile – Stremţ – Cricău – Ighiu.
Comuna Livezile este situată la 46º25´ latitudine nord şi 23º37´ longitudine
est , în partea de nord – vest a judeţului Alba, la vest de municipiul Aiud, la poalele
Munţilor Trascăului.
Comuna Livezile ocupă o suprafaţă totală de 6586 ha reprezentând 1,75%
din suprafaţa judeţului Alba, fiind considerată o comună de dimensiuni medii.
Suprafeţele intravilane localităţilor comunei:
•

Sat Livezile

0,6970 km² ( 69,70 ha )

•

Sat Poiana Aiudului

0,4817 km² ( 48,17 ha )

•

Sat Vălişoara

0,5636 km² ( 56,36 ha )

•

Sat Izvoarele

0,3423 km² ( 34,23 ha )

2.1 FORME DE RELIEF

Relieful şi tectonica complicată a regiunii au contribuit la înzestrarea cu
frumuseţi naturale a comunei.Compartimentarea în blocuri, scufundarea inegală şi
jocul pe verticală al acestora, prezenţa foliilor şi a culuarului de prelungire au creat
o multitudine de forme de relief:depresiuni,dealuri,podişuri.
şuri,munţi, care la rândul lor se reflectă în peisajul variat şi atrăgător,de cel de
depresiune la cel al crestelor muntoase înalte.
Munţii Trascăului sunt alcătuiţi dintr-un adevărat mozaic de roci cristaline
restrânse, calcare cristaline, roci ale frişului cretaic.
2.2
FACTORI DE RISC NATURAL
2.2.1. HIDROGRAFIA

În condiţiile climei temperat-continentale a ţării noastre factorii locali, în
mod deosebit expunerea reliefului, gradul de fragmentare, determină o zonă
climatică specifică.
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Clima este deci moderată, cu uşoare nuanţe viatile, în zona montană –
fenomene de iarnă timpurii. Aici predomină influenţa circulaţiei vestice a
atmosferei, care aduce influenţe de masă de aer umed. Peste el se suprapun
influenţele circulaţiei sudice şi sud-vestice. Circulaţia nordică şi nord-estică
permite pătrunderea aerului rece.
Analizând temperatura medie pe perioada 1954 – 1995 se poate deduce că
luna cea mai rece a fost februarie, 1954, iar cea mai caldă a fost iulie, 19876.
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 80C şi 90C. Temperatura medie
a lunii ianuarie este de aproximativ 3,30C, iar cea a lunii iulie de 20,50C 7.
Temperatura maximă s-a înregistrat în 1952, fiind de 42,50C la Alba Iulia, dar
având în vedere că depărtarea comunei de acest oraş este de doar 38 km se poate
spune că şi în Livezile temperatura a fost tot cam la fel atunci, poate doar cu o
diferenţă de 1 – 2 grade. La fel stau lucrurile şi pentru valoarea minimă absolută
înregistrată în 1942 ca fiind de – 320C.
Precipitaţiile se încadrează cam la 1100 mm în medie pe an, în timp ce
vânturile dominante au viteze în medie de 3,5 m/s8.
2.2.2. GEOLOGIA ŞI CONDIŢII GEOTEHNICE

Diversitatea reliefului ca şi a structurii geologice se reflectă direct în
alcătuirea vegetaţiei.În etajul montan se distinge un subetaj al molidişurilor şi unul
al fagetelor.
Mişcările orogenetice au dat naştere în diferite faze geografice la falii, cute
de şariaj, aşa cum se poate vedea în Munţii Trascăului, aflaţi în imediata vecinătate
a comunei.
Relieful şi tectonica complicată a regiunii au contribuit la înzestrarea cu
frumuseţi naturale a comunei.Compartimentarea în blocuri, scufundarea inegală şi
jocul pe verticală al acestora, prezenţa foliilor şi a culuarului de prelungire au creat
o multitudine de forme de relief:depresiuni,dealuri,podişuri,munţi, care la rândul lor se reflectă în peisajul variat şi atrăgător,de cel de
depresiune la cel al crestelor muntoase înalte.
Munţii Trascăului sunt alcătuiţi dintr-un adevărat mozaic de roci cristaline
restrânse, calcare cristaline, roci ale frişului cretaic.
Depoziturile sedimentare au fost metamorfozate ulterior formând zone de
filiş şi de calcare dure jurasice şi cretasice. O astfel de zonă se află la marginea
satului, de unde s-a exploatat calcar pentru var şi pentru a fi folosit ca materie
primă la salinele de la Ocna Mureş.
Dintre formele caristice existente în această zonă amintim frumoasele chei
tăiate de Valea Aiudului, ce străbate depresiunea de calcare jurasice.Aici se
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întâlnesc carsturi de mari masive isolate: ,,Data”, ,,Cetatea”, şi carstul de ,,Platou”
din Munţii Bedeleului.
Limita Munţilor Apuseni faţă de depresiunea Alba Iulia – Turda e marcată
de localităţile Măhăceni – Ciugudul de Jos – Livezile – Stremţ – Cricău – Ighiu.
2.2.3. CLIMA
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8o C şi 9oC.Temperatura medie
a lunii ianuarie este de aproximativ 3.3o C,iar cea a lunii iulie de 20,5o C.
În condiţiile climei temperat-continentale a ţării noastre factorii locali, în
mod deosebit expunerea reliefului, gradul de fragmentare, determină o zonă
climatică specifică.
Clima este deci moderată, cu uşoare nuanţe viatile, în zona montană –
fenomene de iarnă timpurii. Aici predomină influenţa circulaţiei vestice a
atmosferei, care aduce influenţe de masă de aer umed. Peste el se suprapun
influenţele circulaţiei sudice şi sud-vestice. Circulaţia nordică şi nord-estică
permite pătrunderea aerului rece.
Analizând temperatura medie pe perioada 1954 – 1995 se poate deduce că
luna cea mai rece a fost februarie, 1954, iar cea mai caldă a fost iulie, 19876.
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 80C şi 90C. Temperatura medie
a lunii ianuarie este de aproximativ 3,30C, iar cea a lunii iulie de 20,50C 7.
Temperatura maximă s-a înregistrat în 1952, fiind de 42,50C la Alba Iulia, dar
având în vedere că depărtarea comunei de acest oraş este de doar 38 km se poate
spune că şi în Livezile temperatura a fost tot cam la fel atunci, poate doar cu o
diferenţă de 1 – 2 grade. La fel stau lucrurile şi pentru valoarea minimă absolută
înregistrată în 1942 ca fiind de – 320C.
Precipitaţiile se încadrează cam la 1100 mm în medie pe an, în timp ce
vânturile dominante au viteze în medie de 3,5 m/s8.

2.2.4. VEGETAŢIA
Datorită climei şi reliefului vegetaţia este destul de bogată şi variată.Există
păduri etajate datorită altitudinii la care se află.In zonele mai înalte sunt păduri de
molid, iar în mai jos există păduri de fag, stejar în majoritate.
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Mai pot fi intâlnite zone mai reduse, populate cu salcâm.De asemenea de-a
lungul Văii Aiudului creşte salcia, arinul, plopul, vegetaţia specifică zonelor mai
umede.
Se întâlnesc zone de păşune întinse precum şi terenuri arabile.Vegetaţia
ierboasă este reprezentată de păiuşul roşu, ţepoşica, luzula sălbatică etc.
Există şi culture de viţă de vie şi pe arie extinsă pomi fructiferi.De la
numeroasele livezi existente aici, în perioada regimului communist, numele
localităţii a fost schimbat din Cacova în Livezile.
Cei
mai
întâlniţi
pomi
fructiferi
sunt:
cireşi,
meri,
pruni,peri,piersici,gutui,caişi, etc. iar dintre cereale predomină grâul,
orzul,porumb.In luncile Văii Aiudului se găsesc legume şi zarzavaturi.
2.3. CĂI DE ACCES ÎN COMUNITATE
3. POPULAŢIA COMUNEI
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Localitatea
Livezile
Poiana Aiudului
Vălişoara
Izvoarele
Total

Număr
locuitori
742
312
185
194
1433

Sex
bărbaţi

femei

670

763

Vârsta medie a populaţiei comunei Livezile: 54 ani
Densitatea populaţiei:
Evoluţia populaţiei:
• Mortalitate 1,39 %
• Natalitate
0,3 %
• Spor natural - 16.
Structura confesională:
- ortodocşi
- greco – catolici

: 96,9%
: 3,1 %
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4. LOCUIREA
- suprafaţă teren intravilan :
- suprafaţă teren extravilan :

186 ha
6400 ha

¾ Număr clădiri

: 739

¾ Suprafaţă spaţiu locuit

: 26 719 mp

¾ Curţi şi clădiri

: 102 ha

¾ Zone de locuit

: zona

B

5. ECONOMIC
¾ Suprafaţa totală de teren
¾ Suprafaţa totală cultivată
-

teren arabil : 837 ha
păşuni
: 1599 ha
fâneţe
: 635 ha
vii
: 20 ha
livadă
: 3
ha
păduri
: 2113 ha
teren neproductiv : 1277 ha

¾ Efectivul de animale al comunei
: bovine - 559
: ovine - 628
: caprine - 313
: porci
- 342
: cabaline - 36
: iepuri - 53
: păsări - 5851
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: 6586 Ha
: 769 Ha

¾ Gospodăriile care deţin terenuri agricole : 985
¾ Dotări cu utilaje în gospodări
: tractoare :
34
:combine :
4
:remorci :
20
: pluguri :
33
: grape :
17
: semănători :
3
¾ Potenţial industrial
Total societăţi: 19
-

1 en – gros
6 societăţi comerciale
3 persoane fizice
4 cazane ţuică
2 pensiuni agroturistice
1 tâmplărie
1 gater
1 serviciul agricol

6. Potenţial turistic al comunei
¾ Muzee
,,Muzeul Etnografic Livezile” – inaugurat în anul 2006
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¾ Case de vacanţă
Pensiunea ,, Bodrogeni” din satul Poiana Aiudului
Pensiunea ,,Cucului” din satul Izvoarele
¾ Biserici, Mănăstiri
Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”din satul Livezile
datează din secolul al XVII –lea, mai precis din anul 1611;

Schitul ,, Sf. Ioan Botezătorul “ aflat la o distanţă de 3 km faţă
de satul Livezile;
¾ Vânătoare, pescuit, drumeţii
Având în vedere amplasarea geografică a comunei noastre
posibilităţile de vânat sunt variate iar fauna existentă în
pădurile din apropiere este diversificată.
Vaile ce străbat comuna Livezile( ape de munte ) din păcate
sunt slab populate mai ales cu păstrăvul curcubeu şi indigen,
singurele specii ce mai există sunt : cleanul, mreana din cele
mai cunoscute.
7. Echiparea tehnică a comunei
¾ comuna Livezile este acoperită în întrgime de reţeaua
electrică precum şi iluminat public
¾ reţeua de apă existentă acoperă toate satele aparţinătoare
iar în prezent avem documentaţia necesară pentru apă şi
canalizare.
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¾ comuna este străbătută de drumul judeţean 107 M Aiud –
Buru; singurul drum comunal aflat în administaţia locală
este DC 80 Izvoarele.
8. Aspecte sociale din comunitate
¾ Pe raza comunei Livezile funcţionează Şcoala Generală
Livezile care are un număr de 59 de elevi,
clasele I –IV 25
clasele I – VIII 34
Grădiniţa Livezile : 28 copii
Total cadre didactice : 10
¾ Biblioteca Comunală Livezile cu o activitate din anul
1961, cu un fond de carte de 572 volume iar în prezent cu
un fond de carte de 12 041 volume.
¾ Biblioteca utilizează o gamă variată de căi şi modalităţi
pentru formarea cititorului în integralitatea sa.
Bibliotecarul nu este numai un simplu mânuitor de cărţi
sau un intermediar între cititor şi carte ci educator şi
creator de valori culturale.
Manifestări culturale:
Nr.crt.
1.

2.

Descrierea activităţii
Capitolul I Activităţi culturale
Reactivarea formaţiei de dansuri
populare şi fluieraşi
Ziua femeii – serbare şcolară
Ziua copilului
- recital de poezie
- discotecă în aer liber în
cinstea zilei de 1 iunie
Sărbătorirea a doi ani de la
inaugurarea Expoziţiei
Etnografice
Festivitatea intitulată ,, Nunta de
aur” pentru persoanele care
împlinesc 50 de ani de căsătorie
Concert de colinde
Cap. II Activităţi de
10

Perioada de desfăşurare
ianuarie
8 martie
1 iunie

octombrie
noiembrie
decembrie

3.

informare
15 ianuarie 1850 s-a născut
Mihai Eminescu
- recital de poezie
28 februarie 1874 –Martiriul lui
Horea, Cloşca şi Crişan
- expoziţie de carte
Paştele la români
- expoziţie de desene executate
de elevii Şcolii Generale
Recital de poezie Lucian Blaga
Cap.III Activităţi de educaţie
permanentă şi formarea
profesională continuă
Acţiuni de protecţia mediului
Punerea în valoare a trdiţiilor
Cap. IV Activităţi sportive
Turneu de minifotbal organizat
la Şcoala Generală Livezile
Meci de fotbal între
componenţii echipei ,,Ogorul”
80 şi actuala echipă ,,Sportul”
Livezile 2007 cu participarea
tuturor iubitorilor de fotbal
Campionat de tennis cu piciorul
organizat de Asociaţia Sportivă
,,Sportul” Livezile
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15 ianuarie
28 februarie
aprilie – mai
9 mai

Iulie
Noiembrie
Mai
August

August - Sepembrie

¾ Activitatea sportivă din Livezile e reprezentată de echipa
de fotbal A.S. ,,SPORTUL” care evoluează în
campionatul Judeţean de Seniori Alba , echipă înfiinţată
în anul 2007. În prezent se lucrează la amenajarea unei
baze sportive moderne în Livezile care să corespundă
cerinţelor impuse de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba.
Echipa este susţinută de Primăria Livezile şi diferiţi
sponsori.
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