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1.2.Obiectul lucrării
Având în vedere că în raport cu P.U.G. aflat în vigoare au intervenit schimbări majore în viaţa
socială şi economică, s-a impus o actualizare a stadiului de dezvoltare a localităților
comunei.
În raport cu PUG-ul elaborat anterior principalele modificări aduse de actuală documentație se
referă la :
-modificarea legislației de urbanism și a legislației conexe acesteia;
Conform Legii nr. 350/2001 cu modificările ulterioare - O.G. nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006,
O.G. nr. 18/2007, Legea nr. 168/2007, O.G. nr. 27/2008, O.G. nr.10/2009, Legea nr. 183/2009 şi
Legea nr. 242/2009, Planul Urbanistic General este o documentaţie c u caracter director şi de
reglementare operaţională care se elaborează pentru fiecare unitate administrativ -teritorială de
bază şi se actualizează la un interval de 5-10 ani, constituind baza legală pentru realizarea
programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
Totodată potrivit Legii nr. 350/2001 art.46 Planurile Urbanistice Generale trebuie să prevadă
Lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare,Strategia de dezvoltare spațială a
localității și Planul de acțiuni pentru implementare și programu l de investiții publice.
Planul Urbanistic General reprezintă un instrument de gestionare a interferenţelor activităţii diferitelor
colectivităţi ce compun populaţia unui teritoriu şi a nevoilor acestora. Autoritatea locală, care
gestionează nevoile comunităţii are o strategie a dezvoltării
pe termen scurt,mediu și lung.
Solicitările temei program pentru reactualizarea planului urbanistic general s-au referit la această
strategie, precum şi la adoptarea unui regulament local de urbanism care să permită materializarea
pas cu pas a obiectivelor pe termen mediu și lung.
Planurile urbanistice generale constituie documentaţiile pe baza cărora se vor stabili obiectivele,
acţiunile şi măsurile necesare pentru promovarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere socialeconomic al habitatului şi protecţiei mediului.
Plecând de la studiile preliminare care inventariază cadrul natural ,cadrul construit ,modul în care
comuna se înscrie în previziunile și studiile urbanistice de rang superior (PATN;PATJ,alte studii
sectoriale) PUG-ul stabilește un diagnostic prospectiv legat de evoluția în perspectiva a localității ,
previziunile demografice,previziunile economice și etapele și modul de materializare prin obiective ale
strategiei Consiliului local.
Perioada de valabilitate a P.U.G.-ului este de 5-10 ani în funcţie de condiţiile locale şi generale la
nivel teritorial , condiţiile sociale, sau de altă natură ce pot interveni în evoluţia localităţii.
Proiectul de Plan Urbanistic General ,prin analiză dezvoltată identifica necesitățile administrativ –
teritoriale ale fiecărei localități legate de :
-dezvoltarea economică
-dezvoltarea social-culturală
-amenajare spațială a localităților
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-protecția mediului natural și a patrimoniului construit
-dezvoltarea funcțiunilor urbane (obiective și echipamente publice ,locuire, servicii, producție,
transport, etc).
Conform prevederilor legislației în vigoare Planurile Urbanistice Generale stabilesc în același timp și
strategia de dezvoltare împreună cu planul de acțiune pentru materializarea etapizată a strategiei și
a obiectivelor conținute în această.
Se ajunge astfel la un scenariu coerent de dezvoltare în care toate programele incluse acționează
sinergic.
Programul de dezvoltare al comunei include prevederi pe termen scurt,mediu şi lung menite să
conducă la următoarele obiective:
•
reabilitarea localităţilor pe principiul dezvoltării durabile ce include utilizarea resurselor
regenerabile şi reciclabile în condiţiile protecţiei mediului şi a resurselor naturale;
• ridicarea imaginii şi a confortului din mediul rural la nivel urban în ideea obţinerii unui model
unitar de dezvoltare durabilă urbană pe întreg teritoriul localităţii.
În acest caz PUG constituie, documentaţia de bază, care stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile
de dezvoltare ale localităţilor pe o perioadă determinată - în baza analizei multicriteriale a situaţiei
existente şi a priorităţilor stabilite.
Principalele elemente de fond urmărite prin elaborarea planului urbanistic al localităţilor, sunt
următoarele:
•
reaşezarea localităţilor în vatra lor firească, prin includerea în intravilan a tuturor zonelor
existente, construite şi amenajate situate pe teritoriul administrativ al localităţii la dată elaborării PUGului;
•
adăugarea la intravilanul existent a suprafeţelor necesare pentru etapele viitoare prevăzute
pentru dezvoltare funcţiunilor localităţii în acord cu strategiile la nivel teritorial și diagnoză privind
evoluția fiecărei localități;
•
materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţii, pe baza propunerilor şi
intenţiilor colectivităţii locale;
• scenarii prospective privind activităţile economice şi de evoluţie a populaţiei;
• definirea şi asigurarea cu amplasamente a obiectivelor de utilitate publică;
• posibilităţile de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile respectării dreptului de proprietate.
Documentaţia conţine şi regulamentul de urbanism ce particularizează condiţiile locale referitoare la
utilizarea terenurilor şi a construcţiilor, analizând relaţiile din cadrul localităţii şi în teritoriu, cu
accentuarea disfuncţionalităţilor existente şi măsuri de remediere a acestora.
Pentru a putea îndeplini funcţia de planificare şi coordonare a teritoriului urban, planul urbanistic
general conţine prevederi legate de:
• stabilirea intravilanului localităţii;
• stabilirea disfuncţionalităţilor existente şi a priorităţilor pe baza analizei situaţiei existente;
•
zonificarea funcţională a terenurilor din localitate şi stabilirea regimului de construibilitate al
acestora, printr-un sistem de reglementări şi servituţii adecvate;
• volumul şi structura potenţialului uman, resurse de muncă;
• potenţialul economic al localităţii;
• organizarea circulaţiei şi a transporturilor;
• echiparea tehnico-edilitară;
• reabilitarea patrimoniului construit , protecţia şi conservarea mediului;
• condiţiile necesităţii şi posibilităţii de realizare a obiectivelor de utilitate publică.
Planurile urbanistice generale constituie documentaţiile pe baza cărora se vor stabili obiectivele,
acţiunile şi măsurile necesare pentru promovarea unei dezvoltări durabile care include protecția
categoriilor sociale vulnerabile,protecția resurselor neregenerabile,protecția mediului.
Obiectivele principale ale PUG
Procesul de planificare are ca scop, implementarea şi susţinerea sistemelor bazate pe o planificare
strategică la nivel judeţean şi se concentrează asupra definirii obiectivelor şi ţintelor în conformitate
cu obiectivele şi ţintele Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului şi a Planului de Amenajare a
Teritoriului Judeţean Mureş.
Abordarea planificată serveşte ca bază pentru stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în
domeniul amenajării teritoriului, fiind bază şi în elaborarea proiectelor pentru obţinerea de finanţări.
„Perspective ale dezvoltării spaţiale în Europa” (ESDP) formulează principalele direcţii de dezvoltare
spaţială ale continentului european şi anume:
✓ dezvoltarea unui sistem urban policentric şi o nouă relaţie urban – rural;
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✓ asigurarea accesului la informaţie şi cunoaştere;
✓ dezvoltarea durabilă, gestionarea prudentă a resurselor şi protecţia naturii şi a moştenirii culturale.
„Principii directoare privind dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european” – document
CEMAT, Hanovra 2000 – defineşte următoarele 10 principii:
➢ promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi prin
creşterea competitivităţii;
➢ promovarea dezvoltării funcţiilor urbane şi dezvoltarea relaţiilor urban-rural;
➢ promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate;
➢ dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere;
➢ reducerea agresiunii asupra mediului;
➢ valorificarea şi protejarea resurselor şi a patrimoniului natural;
➢ valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării;
➢ dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securităţii;
➢ promovarea unui turism de calitate şi durabil;
➢ limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.
Aceste principii şi direcţii de dezvoltare trebuie să guverneze activitatea de amenajare teritorială, fiind
urmărite prin documentaţiile specifice. Integrarea în Comunitatea Europeană se face şi prin
recunoaşterea şi aplicarea acestor principii, prin integrarea spaţială a României în spaţiul regional
european.
PATJ Mureş prezintă într-o formă sintetică planurile de acţiune şi proiectele de dezvoltare ale
judeţului Mureş, având ca obiectiv major depistarea unor resurse interne (naturale, economice,
sociale, culturale etc.) specifice şi a posibilelor căi de valorificare a acestora în vederea dezvoltării
durabile a judeţului Mureş, în concordanţă cu planurile strategice sectoriale de dezvoltare.
Obiectiv general al PATJ Mureş este îmbunătăţirea poziţiei naţionale în ierarhia dezvoltării prin
intrarea în topul primelor zece judeţe cu economie competitivă din România. Obiectivul general este
susţinut prin cinci obiective strategice de dezvoltare:
1. Identificarea şi sprijinirea unor sectoare economice de excelenţă şi creşterea competivităţii
economiei judeţului;
2. Dezvoltarea resurselor umane;
3. Susţinerea polilor de dezvoltare urbani şi rurali ai judeţului, cu scopul creării unor sisteme integrate
de aşezări;
4. Ridicarea nivelului de accesibilitate şi de conectivitate a judeţului prin modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport şi comunicaţii;
5. Valorificarea raţională a patrimoniului natural şi cultural, în conformitate cu principiile dezvoltării
durabile.
Necesitatea reactualizării PUG derivă din:
-Obligaţia actualizării PUG în conformitate cu L 350/ 2001 a urbanismului şi amenajării teritoriului
-Preluarea şi corelarea reglementărilor urbanistice din toate documentaţiile PUZ/ PUD aprobate
ulterior aprobării PUG care generează următoarele modificări:
-majorarea suprafeţei intravilanului ;
-schimbări de regim tehnic şi economic pentru diferite imobile
-stabilire de încadrări funcţionale diferite faţă de cele prevăzute în PUG-ul aprobat ;
-extinderea şi modernizarea (după caz) tramei stradale existente;
-diferite faze de proiectare ale drumurilor ocolitoare ale localității;
-Solicitări multiple de fructificare a terenurilor situate în extravilanul localităţii ;
-Elaborarea proiectului pentru autostrada „Moldova"
-Noi documente de dezvoltare strategică la nivelul localită ții;
În stabilirea obiectivelor generale şi specifice precum şi a măsurilor necesare implementării Planului
Urbanistic General s-a ținut seama de analiza situaţiei existente ,pe baza studiilor de fundamentare
precum și a analizei SWOT care a evidențiat principalele disfuncționalități și obiectivele prioritare ale
strategiei de dezvoltare .
Obiectivele specifice de dezvoltare incluse în Planul Urbanistic General al comunei sunt:
OS1. Reabilitarea infrastructurii rutiere;
OS2. Asigurarea accesului cetățenilor comunei la sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă
de calitate și în cantitate necesară și la sisteme de canalizare și eliminare corespunzătoare a apelor
uzate menajere;
OS3 Dezvoltarea activității agricole (de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor) .
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OS4. Reînființarea unor game de ocupații neagricole, ramuri ale industriei mici bazate pe resursele
locale, ale cooperației, comerțului sătesc sau renașterea unor meserii abandonate (rotari, fierari,
tâmplari, dulgheri, artizani, olari, țesători, cărămidari, împletitori de nuiele, rafie, pănuși, stuf, etc);
OS5. Dezvoltarea agroturismului și a turismului în general ( revitalizarea activităților turistice,
diversificarea ofertei turistice, protecția și reabilitarea obiectivelor turistice naturale și construite,
stimularea activităților conexe turismului);
OS6. Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii cu activități specifice de prelucrare locală a
produselor agricole și de origine animală;
OS8. Dezvoltarea producției agricole (cu posibilitatea înființării de culturi bio sau ecologice)
OS9. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor (promovarea reabilitării locuințelor și a renovării
celor abandonate respectând estetică tradițională, asigurarea accesului la servicii de sănătate și
educație de calitate);
OS10. Dezvoltarea potențialului uman pentru a face față unor noi cerințe, orientarea profesională a
tinerilor, stimularea tinerilor în realizarea unor activități economice pe cont propriu, sprijinirea tinerilor
fermieri și întreprinzători;
OS11. Menținerea unei comunități viabile prin prezervarea culturii și tradițiilor – promovarea
patrimoniului cultural istoric al comunei;

Legislatie
•
•

Codul civil;
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
•
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare(Ordin MDRL nr.839/2009);
•
Legea locuinţei nr.114 /1996 cu modificările şi completările ulterioare;
•
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
•
Legea 184/ 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (actualizata la data de
06.04.2017)
•

H.G.R.nr. 525/1996 pt. aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările si
modificările ulterioare (HG nr. 855/2001 - MO nr. 856/2002, Partea I)
•
ORDINUL MLPAT nr. 13/N/1999, pentru aprobarea GP-038/1999 "Ghidului privind
metodologia de elaborare si conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General";
•
Ordin nr.176/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind
metologia de elaborare a continutului cadru al PUZ
•
Ordin nr.37/N/1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid privind
metologia de elaborare a continutului cadru al PUD
•
ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea GM-007/2000 "Ghidului privind elaborarea
si aprobarea regulamentelor locale de urbanism";
•
Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele şi procedura de autorizare şi conţinutul
documentaţiilor
•
Odinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de
urbanism (MO 47 /2011);
•
Ordinul M.L.P.A.T., M.Ap.N., M.I. şi S.R.I. nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea
precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a
documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;
•
Ordin nr.201/N/2000 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului Ghid metodologic
privind elaborarea analizelor de evaluare asupra impactului asupra mediului ca parte integranta
a planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism.
•
HGR 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major;
•
Legea 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
•
HCS-RUR 101 /2010 (MO nr. 577 /2010), pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.
•
Hotărârea nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
ACTE NORMATIVE ÎN ALTE DOMENII DE INTERES ŞI CONEXE
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•

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
•
H.G.R. nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor
de protecţie sanitară, cu modificările ulterioare din 2005;
•
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, completată cu Legea 286 / 2006;
•
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
•
Legea nr.33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate publică cu modificările ulterioare
Legea 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
•
Legea Serviciilor comunitare de utilitati publice 51/2006
•
HGR nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
•
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările şi
modificările ulterioare (OUG nr. 206/2000 şi Legea nr. 241/2003);
•
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu completarile si modificările ulterioare;
•
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare;
•
Legea nr. 138/2004 privind îmbunătăţirile funciare, cu modificările ulterioare;
•
Ordonanţa de urgenţă 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor
prevăzute în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol
a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
•
Legea 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare OUG nr. 193 din 25.11.2008;
•
Ordonanţa nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier
national;
•
Legea nr. 112/2006; - legea apelor
•
Legea fondului funciar nr.18/1991, , Legea nr. 1/2000, Legea nr. 169/1997 şi Legea
nr.247/2005 cu completarile si modificarile ulterioare;
•
Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţirile funciare, cu modificările ulterioare;
•
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 completata cu Legea
nr.286/2006;
•
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
•
Legea nr. 241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
•
Ordinul nr.542/2003 al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru
aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea,
aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în
construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat;
MEDIU
•
OUG nr. 195/2005 cu modificarile şi completările ulterioare privind protecţia mediului;
•
ORDIN Nr. 46/2016 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România
•
Ordonanta nr.20/2014 pentru modificarea OUG 27/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate,conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei salbatice.
•
Hotărârea Guvernului României nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe (Publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.
707/05.08.2004);
•
Ordinul 995/2006, pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG
1076/2004;
•
HG 1076/2004, privind Evaluarea de Mediu a planurilor şi programelor şi Ordinul 995/2006,
pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG 1076/2004;
•
Legea nr. 265 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului (actualizată prin OUG nr. 164/2008 (MO nr.808/2008);
•
Legea meteorologiei nr.139/2000;
•
Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi
mărimea zonelor de protecţie sanitară, cu completarile si modificările ulterioare;
•
Legea nr.313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;
•
H G R nr. 349 / 2005 privind depozitarea deşeurilor;
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•
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
•
Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
•
Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
•
Ordinul nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi
judeţene de gestionare a deşeurilor;
•
Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
•
Ordinul nr. 1587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industrial
generatoare de riscuri tehnologice
•
Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe;
•
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
•
Hotărârea nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime
de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri
naturale;
•
Hotărârea nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare
şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren, al hărţilor de hazard la inundaţii şi al hărţilor
de risc la inundaţii;
•
Hotărârea nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru
evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor;
•
Ordinul nr. 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;
MINISTERUL CULTURII
•
Legea nr. 422/2001, modificata si completata prin Legea 259/2006, privind protejarea
monumentelor istorice;
•
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
•
Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor
istorice, actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute (Publicată în Monitorul Oficial Partea I,
nr. 646 bis/16.07.2004); listă modificată ulterior prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.
2818/2015 pentru aprobarea Listei monumentelor istorice - modificări şi completări - şi a Listei
monumentelor istorice - monumente dispărute - modificări şi completări (Publicată în Monitorul
Oficial Partea I, nr. 113bis/15.02.2016);
•
Lista monumentelor istorice LMI 2015 publicată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaţionalInstitutul Naţional al Patrimoniului ;
•
Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice ca zone de interes naţional, republicată (Publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.
951/24.11.2006), cu completările ulterioare;
•
Ordinul M.C.C. privind aprobarea normelor metodologice de clasare şi evidenţă a
monumentelor istorice, nr. 682/2003;
•
H.G.R. 610/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura de aprobare a
creditelor pentru lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoane fizice / juridice de
drept privat;
•
Ordinul MT 562/2003 Metodologie si Continut Cadru pentru elaborarea documentatiilor de
urbanism in zone protejate (PUZ).
•
Dispoziţia 4300-VN/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor, completată cu dispoziţia
5596-VN/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării;
TURISM ;ZONE CONSTRUITE PROTEJATE; ARII NATURALE
•
Ordinul Ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 562/2003 -cadru conţinut
pentru Zone Construite Protejate;
•
Dispoziţia 4300-VN/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor, completată cu dispoziţia 5596VN/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării;
•
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la
20 octombrie 2000;
•
Hotărâre nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;
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•
Ordin nr. 776 din 5 mai 2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările din Ordinul nr.
2387/29.09.2011;
•
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
•
Ordonanţa de Urgenţă nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006;
•
Hotărârea Guvernului nr. 1.284/24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, cu modificările din HGR nr. 971 / 11.10.2011;
•
Hotărârea nr. 852 din 13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a
staţiunilor turistice;
•
Norma metodologică din 21/10/2004 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 62/2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice;
•
Legea nr. 347 din 14/07/2004 - Legea Muntelui, cu modificările ulterioare ;OUG 21 din
27.02.2008;
•
Hotărârea nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de
urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din
domeniul turismului;
TRANSPORTURI :DRUMURI ;CAI FERATE;SERVITUTI AERONAUTICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea drumurilor nr.13/1974 şi HGR nr.36/1996, cu completarile si modificările ulterioare;
Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu completările si modificările
ulterioare Legea nr. 198 / 2015;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
încadrarea în categorii a drumurilor naţionale;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 /nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane/rurale;
H.G.R. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi
a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2006;
Ordinul M.L.P.A.T., M.A.P. nr. 6/139/2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a
siguranţei circulaţiei pe drumurile publice de interes naţional şi judeţean;
Ordonanţă nr. 43 / 28.07.1998 privind regimul drumurilor
OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române;
Lege nr. 55 / 16.03.2006 privind siguranţa feroviară

•
Legea 203/2003 (republicată în 26.01.2005) privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea
reţelei
de transport de interes naţional şi european
•
Hotărâre nr. 817 / 14.07.2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a
sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii şi
în vederea modernizării şi reînoirii infrastructurii
•
Ordin M T 158 /1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Tranporturilor la documentatiile
tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terţi
•
Ordonanţă de urgenţă nr. 12/07.07.1998 (republicată în 09.09.2004) aprobată prin Legea nr.
89/1999 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor
Ferate Române
•
RACR-ZSAC, ediţia 01 / 2015, privind stabilirea servituţilor aeronautice civile;

RISCURI NATURALE, APARAREA
INCENDIU, PROTECTIE CIVILA

IMPOTRIVA
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DEZASTRELOR,SECURITATE

LA

•
Hotărârea Guvernului României nr. 382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice
privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism
pentru zonele cu riscuri naturale;
•
Hotărârea Guvernului României nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice
privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural al alunecării de teren şi inundaţii(mo
partea -I-a nr.305/07.05.2003);
•
Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
•
Legea 481/2004 privind protecţia civilă;
•
HGR 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major;
•
Hotărârea 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;
•
Ordinul 1298/2006, privind aprobarea normelor metodologice, de avizare şi autorizare
privind protecţia civilă;
•
H.G.R. nr.1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico economice pentru
obiectivele de investiţi finanţate din fonduri publice;
•
Legea nr. 45 din 01.07.1994 - Legea apărării naţionale a României;
•
Legea nr. 85/2003 - Legea minelor, cu modificările ulterioare;
•
Ordonanţă nr. 65/30 august 2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
•
Ordinul nr. 65 din 13 martie 2002 privind aprobarea Procedurilor pentru implementarea
Programului "Parcuri industriale";
•
Ordin nr. 270 /10 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurilor de implementare a
Programului "Parcuri industriale";
•
Legea nr.59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident in care
sunt implicate substanţe periculoase
•
Ordin nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor
adecvate faţa de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se incadreaza in
prevederile Legii nr.59/2016
DOCUMENTE CONEXE - REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN DOMENIU:
•
I 22/1999 - Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a
localităţilor;
•
SR 8591/ 1997 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;
•
SR 1343-1/1995 - Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi;
•
STAS 10859 - Canalizare. Staţii de epurare a apelor uzate din centrele populate. Studii pentru
proiectare;
•
PE 101A/1985 - Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor
electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993);
•
PE 104/1993 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste
1000 V;
•
PE 106/1995 - Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune;
•
PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi
similari;
•
PE 125/1995 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de 1....750 KV
cu linii de telecomunicaţii;
•
PE 132/1995 - Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică;
•
1 .RE-Ip-3/1991 - Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public;
•
1 .LI-Ip-5/1989 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă
de alte linii, instalaţii şi obiective;
•
I 36/1993 - M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din
centrale şi puncte termice;
•
I 46/1993 - M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi
instalaţiilor de televiziune prin cablu;
•
ID 17/1986 - MICh-MIp- Normativ departamental pentru proiectarea şi executarea, verificarea
şi recepţionarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie;
•
Norma tehnică din 05/02/2009 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008;
•
Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de
transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 1220/2006;
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•
•

I.6/1998 - Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale;
3915/1994 - Proiectarea şi construirea conductelor colectoare şi de transport gaze naturale;
CADASTRU

•
•
•

Diferite alte reglementări tehnice în domeniu; 91/N/912-CP/1996 - Ordinul M.L.P.A.T. şi
ONCGC pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de introducere a
cadastrului reţelelor edilitare în localităţi;
1645/CP-2393/1997 - Ordinul Ministerului Industriilor şi Comerţului şi ONCGC pentru
aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu completarile si modificările ulterioare;
ALTE ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificările si
completările ulterioare;
ORDIN MDRAP Nr. 233/2016 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism
Legea nr.71/1996 şi 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului Naţional Secţiunea I - Căi de comunicaţie;
Legea nr.171/1997 şi 20/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
- Secţiunea a II-a - Apa;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a
III-a - Zone protejate;
Legea nr.351/2001 şi 100/2007 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;
Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea
a V-a - Zone de risc natural;
Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2008 şi Legea nr. 190/2009, privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice,
Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România;

Lista are un caracter enuntiativ si nu este exhaustiva,aplicarea prevederilor PUG si RLU aferent se va
realiza cf.tuturor actelor legislative si normative in vigoare.
•
PATJ Mureş ,
•
Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România;
•
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului:
•
Secţiunea I - Căi de comunicaţie, Legea nr.71 /1996
•
Secţiunea a ll-a-Apa, Legea nr.171/1997
•
Secţiunea a III-a - Zone protejate, Legea nr.5/2000
•
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, Legea 351 / 2001 şi 100 / 2007
•
Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, Legea nr.575/2001
•
Secţiunea a VI-a - Zone cu resurse turistice,
•
Strategia Planului Naţional de Dezvoltare cu cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare:
•
Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
•
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
•
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
•
Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative
•
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
•
Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

Lista are un caracter enuntiativ si nu este exhaustiva,aplicarea prevederilor PUG si RLU aferent se va
realiza cf.tuturor actelor legislative si normative in vigoare.
•
PATJ Mureş ,
•
Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România;
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•
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului:
•
Secţiunea I - Căi de comunicaţie, Legea nr.71 /1996
•
Secţiunea a ll-a-Apa, Legea nr.171/1997
•
Secţiunea a III-a - Zone protejate, Legea nr.5/2000
•
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, Legea 351 / 2001 şi 100 / 2007
•
Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, Legea nr.575/2001
•
Secţiunea a VI-a - Zone cu resurse turistice,
•
Strategia Planului Naţional de Dezvoltare cu cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare:
•
Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
•
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
•
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
•
Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative
•
Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
•
Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

1.3. Surse documentare
Studiul foloseşte date documentare conţinute în :
-Planul National de Dezvoltare Rurala;
-Planul de Amenajare al Teritoriului Judetean Mures;
-Programul de dezvoltare al jud.Mures;
- Strategia de dezvoltare a regiunii Centru;
- Planul Urbanistic General întocmit de S.C. PARTENER INNE SERV S.R.L. - Tg.Mureş
-Suportul topografic al Planului Urbanistic General il constituie planul cadastral sc.1:5000 furnizat
proiectantului de primarie obtinut din baza digitalizata a Consiliului Judetean Mures.
-Bazele topografice ale localităţii, actualizarea lor cu date şi elemente culese pe teren sc.1 : 5000;
-La aceasta se adauga reperele si informatiile topografice furnizate de firma de specialitate ce
realizeaza documentatia privind cadastrul localitatii si bornarea perimetrului intravilan dupa aprobarea
acestuia in cadrul Planului Urbanistic General.
În elaborarea P.U.G.-ului s-au mai analizat date şi informaţii culese din următoarele surse:
•
Studiu privind localităţile rurale, proiect IPJ-Mureş nr. 3791/1971
•
Perimetrul construibil al localităţilor conform Deciziei nr.223/1983 a C.P.J. Mureş;
•
Anuarul statistic al judeţului Mureş 1992, 2000 ,2004,2011;
•
Observaţii şi date furnizate de administraţia publică locală;
•
Documentatii de urbanism (PUD,PUZ ) aprobate anterior intocmirii Reactualizarii Planului
Urbanistic General;
•
Strategia de dezvoltare a comunei .
•
Documentatii aferente programului „Natura 2000”
•
Raport de mediu
•
Avize emise de autoritatile competente
Relaţia cu alte planuri şi programe relevante
În principal obiectivele şi ţintele stabilite în PUG au fost formulate în concordanţă cu:
✓ Planul Naţional de Dezvoltare a României (PND) ,
✓ Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) ,
✓ Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă
✓ Strategia Naţională de Gestionare pe termen mediu şi lung a riscurilor la inundaţii
✓ Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureş
✓ Planurile Operaţionale Sectoriale (POS) ,
✓ Planul Operaţional Regional (POR) ,
✓ Programul de Dezvoltare al judeţului Mureş ,
✓ Planul de dezvoltare al regiunii 7 Centru pentru perioada 2007-2013,
✓ Programul de dezvoltare a judeţului Mureş 2007-2013,
✓ Planul Regional de Acţiune pentru Mediu – Regiunea 7 Centru –PRAM
✓ Planul Local de Acţiune pentru Mediu- judeţul Mureş-PLAM
✓ Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru
✓ Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor – judeţul Mureş
✓ Agenda Locală 21
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✓ Directiva Cadru Apă 2000/60/EC (WFD), care introduce noţiunile de Program de Măsuri (sau de
Amenajare) şi Plan de Management Bazinal pentru a coordona măsurile privind calitatea apei în
fiecare bazin;
✓ Directiva 91/676/EC privind nitraţii, care prevede programe de acţiune pentru zonele ameninţate
de poluarea cu nitraţi cauzată de agricultură; programele sunt direcţionate către introducerea
anumitor practici agricole;
✓ Directiva Cadru Deşeuri 75/442/EEC, care prevede planuri de management al deşeurilor; Directiva
Cadru Aer 96/62/EC, care stipulează că, în zone şi aglomerări în care nivelul unuia sau mai
multor poluanţi depăşeşte anumite valori-limită, se impune implementarea unui plan sau program
pentru atingerea valorii-limită într-un interval de timp specificat;
✓ Directiva habitate 92/43/EEC, care are că scop stabilirea unei reţele ecologice europene,
coerente, de zone speciale de conservare. Scopul este de a recunoaşte că situl respectiv
găzduieşte valori naturale care merită să fie protejate.
✓ Directiva 2007/60/CE - Directiva inundaţii
✓ Planuri şi proiecte legate de domeniile de analiză, aflate în derulare la nivelul judeţului Mureş și
comunei Bălăuşeri.

Extrase din articole din legislație
Obiective de utilitate publică
Extras din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local:
Art. 2.
(1) În sensul prezenței legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:
a) lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, judeţean şi local,
precum şi toate lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice,
lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente,
lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval;
b) lucrările din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe,
acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare
împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a
calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalele şi derivaţiile
hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de
renaturare, reabilitare zone umede şi asigurarea conectivităţii laterale;
c) lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării
Negre, precum şi a staţiunilor turistice de interes naţional;
d) lucrările de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi
distribuţiei de energie electrică, transport şi distribuţie de gaze naturale, a extracţiei de gaze
naturale, lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al
ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului;
e) lucrările miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execute în
baza unei licenţe de exploatare de către operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în calitate de minister de resort;
f) lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe
cablu aferente, lucrările de amenajare a instalaţiilor şi echipamentelor de producere a zăpezii şi gheţii
artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente
necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate
practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină - a patinoarelor şi
echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de
dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi lucrările
de împădurire a terenurilor degradate.
h) lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare
cu apă, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi
modernizare a staţiilor de epurare.
i) lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie
funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, în zona centrală
a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructură aferentă acestora;
j) lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie
funcţională,pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, în zona centrală a municipiului
Bucureşti,delimitată în condiţiile legii, inclusiv pentru infrastructură aferentă acestora.
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(2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes naţional, judeţele pentru obiectivele
de interes judeţean, iar municipiile, oraşele şi comunele pentru obiectivele de interes local.
Analizând situaţia existentă, gradul de dotare a localităţilor comunei cu obiective de utilitate publică,
putem aprecia că acestea nu satisfac cantitativ și nici cantitativ necesitățile populației. Dotările
existente trebuiesc îmbunătățite și divesificate ,însoțite de o creștere a parametrilor de calitate până
la nivel de expresivitate arhitecturală Un accent special trebuie pus pe reabilitarea spațiilor publice
ale localităților - amenajarea zonelor centrale,renovarea fațadelor clădirilor cu impact arhitectural ,
amenajarea de spații publice pentru activități tradiționale specifice zonei. Vor trebuie diversificate şi
dezvoltate dotările comerciale şi de servicii. În plus pentru diminuarea zonelor cu potențial de risc
natural este foarte importantă realizarea unor lucrări de apărare de mal, a digurilor de apărare
împotriva inundaţiilor, a igeniezarii cursurilor de apă de pe teritoriul comunei
Deasemenea de prima urgenţă este dezvoltarea și îmbunătățirea rețelelor stradale, execuţia unor
lucrări de echipare tehnico-edilitară, realizarea sistemului integrat de colectare diferențiată a
deșeurilor din gospodării, a iluminatului public, lucrări de utilitate publică, ele servind nevoilor
populaţiei.

Ape
Conform Legii nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996:
Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă este:
‣ Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale: indiferent de suprafaţă, 5 m la care se adaugă
zona de protecţie stabilită în conformitate cu art. 5.
‣ Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare: între Nivelul Normal de Retenţie şi cota
coronamentului.
‣ Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.
‣ Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite: 3 m.
NOTĂ:
Zonele de protecţie se măsoară astfel:
a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
c) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie.

Păduri
Conform Codului silvic din 2008:
Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără
reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile
necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de lucrări şi obiective:
- exploatare a resurselor minerale prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;
- obiective turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turistică, unităţi de cult, obiective
sportive, medicale, precum şi obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; pentru
teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se pot
realiza pontoane de acostare pentru ambarcaţiuni cu scop turistic şi de agrement şi de aprovizionare
cu alimente şi combustibil, pontoane plutitoare şi adăposturi pescăreşti pentru pescari constituiţi în
asociaţii;
- locuinţe sau case de vacanţă, numai în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi
juridice;
- obiective instalate în fondul forestier naţional înainte de anul 1990, precum şi suprafeţele aferente
activelor vândute, în condiţiile legii, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva;
- surse şi reţele de apă şi de canalizare, surse şi reţele de energie din resurse convenţionale sau
regenerabile,
reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interes judeţean şi local, parcuri recreative, parcuri
tematice şi/ sau educaţionale, precum şi lucrări şi/sau construcţii hidrotehnice şi de piscicultură;
- explorare a următoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri;
explorarea, exploatarea şi transportul resurselor de petrol şi gaze naturale, precum şi instalarea,
repararea, întreţinerea, dezafectarea reţelelor de transport sau distribuţie petrol, gaze naturale sau
energie electrică.
Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea următoarelor condiţii, care
trebuie îndeplinite cumulativ:
Lăţimea cursului de apă (m) sub 10
10-50
peste 51
Lăţimea zonei de protecţie (m) 5
15
20
Cursuri de apă regularizate (m) 2
3
5
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Cursuri de apă îndiguite (m) toată lungimea dig-mal, dacă această este mai mică de 50 m
- construcţia şi terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiaşi persoane;
- suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând
construcţia, accesul şi împrejmuirea, este de maximum 250 m2 în cazul proprietăţilor forestiere mai
mari de 5 ha şi de
maximum 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, dar nu mai mare de 200 m2, dacă suprafaţa
proprietăţii forestiere este mai mică de 5 ha.
Autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afară fondului forestier, se
face cu avizul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza
unei documentaţii depuse cu localizarea în coordonate stereografice 1970.

Pajiști și pășuni
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991:
Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt
terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care
nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai
mult.
În categoria pajişti sunt cuprinse şi:
- păşunile împădurite cu consistenţa mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafaţa ocupată
efectiv de vegetaţia forestieră;
- păşunile alpine;
Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti:
- pajişti proprietate publică a statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului, denumită în
continuare ADS;
- pajişti proprietate publică a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate
de consiliile locale ale acestora;
- pajişti proprietate privată a statului, administrate de ADS;
- pajişti proprietate privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti, administrate
de consiliile locale ale acestora;
- pajişti proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;
- pajişti proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.
Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.
Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul
localităţilor.
Prin excepţie de la prevederile aliniatului de mai sus, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul
agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, pentru:
- amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în
condiţiile legislaţiei în vigoare;
- înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu
afecteze buna exploatare a pajiştilor;
- instalarea de elemente de infrastructură fizică subterane sau supraterane, necesare susţinerii
reţelelor publice de comunicaţii electronice;
- lucrări privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în
condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;
- operaţiuni şi lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea ţiţeiului şi a altor resurse
minerale
naturale, desfăşurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, operaţiuni şi lucrări de construcţii
în legătură cu acestea şi operaţiuni legate de extracţia, depozitarea, procesarea, transportul,
distribuirea şi comercializarea producţiei de ţiţei şi resurse minerale naturale;
- reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv
în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- pajiştile permanente expropriate pentru cauze de utilitate publică, necesare realizării unor obiective
de interes naţional, judeţean şi local;
- lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile
administraţiei publice locale.
Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă
pajişti situate în extravilanul localităţilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii permise se face
numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea prevederilor
regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului
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general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la dată
intrării în vigoare a legii de aprobare a prezenței ordonanţe de urgenţă.
Pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti nu
se face recuperare.
Pajiştile pot fi introduse în intravilanul localităţilor cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi cu condiţia respectării prevederilor legale.
Pajiştile proprietate publică şi/sau privată a statului, situate în intravilanul localităţilor, pot fi scoase
din circuitul agricol cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Zone cu valoare istorică
Obiective de patrimoniu construit și situri arheologice
Extras din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Intervenţii asupra monumentelor istorice
 Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de
către Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
 În sensul prezenței legi 422/2001, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice
sunt:
a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări
peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix,
de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
d) schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de
protecţie a monumentelor istorice.
 Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile
prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii
sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi cu celelalte avize, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare.
 Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află
în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza
avizului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, al serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a celorlalte avize, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare.
 Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare
a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de
finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub
inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii.
 În condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de
specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în
legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze
organele de cercetare penală.
 Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a
proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului
monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în construcţii.
 Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase
decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al
şantierului şi a instituţiei organizatoare.
Extras din Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice că zone de interes naţional
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 2.(1)
b) patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
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1. siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional, cu excepţia celor distruse ori
dispărute, şi siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau
subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: aşezări, necropole, structuri, construcţii, grupuri de clădiri,
precum şi terenurile cu potenţial arheologic reperat, definite conform legii;
2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea
au fost descoperite;
(8) Etapele cercetării arheologice pot fi iniţiate sau desfăşurate ca urmare a cererii unei persoane
fizice ori juridice de drept public sau privat.
CAPITOLUL ÎI
Protejarea patrimoniului arheologic
Art. 3.
(3) Cercetarea arheologică se realizează, în condiţiile prezenței ordonanţe, de către personalul de
specialitate atestat şi înregistrat în Registrul arheologilor, conform prevederilor Regulamentului
săpăturilor arheologice din România, precum şi cu respectarea normelor privind standardele şi
procedurile arheologice şi în acord cu principiile Codului deontologic al arheologilor din România.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, instituţiile de specialitate subordonate
acestora şi autorităţile administraţiei publice locale colaborează şi răspund, conform legii, de
activitatea de protejare a patrimoniului arheologic.
Art. 5.
(2) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a
fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor umane curente.
(3) Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ emis în condiţiile
prezenței ordonanţe, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în
care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic.
(4) Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este reglementat de
legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte
din patrimoniul cultural naţional.
Art. 8.
(1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi oficiile din subordinea să au obligaţia să
include zonele de patrimoniu arheologic reperat, pe baza Repertoriului arheologic naţional, în
planurile cadastrale şi în hărţile topografice; lista cuprinzând aceste zone se preia de la serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, înregistrate în Repertoriul arheologic naţional, se includ
în cadastrul de specialitate al zonelor protejate naturale şi construite.
Art. 10. Bunurile mobile rezultate în urmă descoperirilor arheologice întâmplătoare vor fi predate de
către descoperitor, în termen de maximum 72 de ore, serviciilor publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor.
Art. 11. Proprietarii terenurilor sunt scutiţi de plata impozitului pe terenul agricol pentru suprafeţele
afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării acestora.
Intervenţiile vor urmări conservarea coerenţei monumentelor/ansamblurilor şi ridicarea
gradului de finisare urbană, restaurarea, conservarea şi deparazitarea fondului construit valoros.
Se va conservă și amplifică vizibilitatea spre elementele de patrimoniu dinspre zonele înconjurătoare
și de pe străzile ce oferă vizibilitate spre acestea.
Nu se admite publicitatea comercială în zonă.
Intervenţiile asupra imobilelor clasate că monument istoric (LMI), sit arheologic (RAN) sau
pentru imobilele situate în zona de protecție a monumentelor istorice sunt condiţionate de obţinerea
unui aviz favorabil al Ministerului Culturii sau, după caz, al Direcției Județene/Regionale pentru
Cultură (pentru monumentele de categoria A, B sau situri arheologice clasate în RAN), conform
prevederilor Legii 422/2001 republicată și a Ordonanţei nr. 43/2000.
Construcțiile valoroase din punct de vedere istoric și arhitectural și siturile arheologice sunt în
principal cele care au fost clasate în lista Monumentelor Istorice din 2015 și în Repertoriul
Arheologic Național.

Zone de protecție sanitară
Conform Hotărârii nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi
mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:
Pentru captările din cursurile de apă zona de protecţie sanitară cu regim sever va fi
determinată după caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale acesteia vor fi de:
- 100 m, pe direcţia amonte de priză.
- 25 m, pe direcţia aval de ultimele lucrări componente ale prizei;
- 25 m lateral, de o parte şi de altă a prizei.
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- (Când dimensiunea laterală nu poate fi respectată, vor fi executate lucrări compensatorii.)
Pentru captările din lacuri zona de protecţie sanitară cu regim sever va avea următoarele
dimensiuni minime, măsurate la nivelul minim de exploatare al captării:
- 100 m radial, pe apă, faţă de locul în care este situat punctul de captare;
- 25 m radial, pe malul unde este situată priza.
Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de pompare,
instalaţiile de îmbunătăţire a calităţii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staţi de dezinfecţie
şi altele asemenea -, staţiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele îngropate, aducţiunile
şi reţelele de distribuţie se va face cu respectarea următoarelor limite minime:
- staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;
- rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
Conform Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei din
04.02.2014, mărimea zonelor de protecție sanitară pentru cimitire umane este de 50 m (în cazul
obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie)

2.
STADIUL
PROSPECTIV)

ACTUAL

AL

DEZVOLTĂRII

(DIAGNOSTIC

Carta Europeană a Spaţiului Rural prevede ca la elaborarea politicilor de dezvoltare economicosocială, tehnologică şi de mediu trebuie să se ţină seama de condiţiile specifice ale fiecărei zone
rurale, în baza respectării principiilor subsidiarităţii şi solidarităţii.
În România, criteriile şi indicatorii utilizaţi în diagnoza spaţiului rural sunt în principal următorii:
Criterii fizico – geografice, criterii demografice, criterii economice, criterii de locuire, echipare tehnico
edilitară a localităţilor, criterii sociale, criterii ecologice.

2.1.Evoluţie

Bălăușeri (în maghiară: Balavásár, în germană: Bladenmarkt) este o comună în județul Mureș.Are în
componență 6 sate: Bălăușeri (reședință,situata la intersectia DN 13 cu DN 13A si DJ 142),
Agrișteu(situata la 1,5 km sud de Balauseri), Chendu(situata la 2 km sud-est de loc.Balauseri de-a
lungul DN 13=E60)), Dumitreni(situata la 2,5 km est de localitatea Chendu), Filitelnic și
Senereuș(situate pe valea Agristeu la 3,5 km ,respectiv 8 km sud-vest de loc.Agristeu).
Comuna Bălăuşeri, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este aşezată în partea
central-nordică a României, în centrul Podişului Transilvaniei, în Podişul Târnavelor, în subunitatea
Dealurile Târnavei Mici . Comuna Baluseri se situeaza în sud-vestul judetului Mures.
Prin aşezarea sa geografică pe cursul mijlociu al râului Târnava Mică (situată în lunca şi pe
terasele de pe dreapta şi stânga Târnavei Mici), beneficiază de avantajele ce le oferă Podişul
Târnavelor (culturi de cereale, viticultură, pomicultură, creşterea animalelor etc.) şi două regiuni
naturale cu resurse economice diferite şi complementare situate în apropiere: regiunea cerealieră a
Câmpiei Transilvaniei şi zona forestieră a munţilor vulcanici împreună cu prispa premontană a
dealurilor subcarpatice interne .
Această poziţie precum şi accesul direct la importante căi de comunicaţie canalizate pe valea
largă a Târnavei Mici sunt factori cu însemnat rol în geneza şi dezvoltarea localităţii.
Localitatea Bălăuşeri este uşor accesibilă din orice colţ de ţară cu trenul, automobilul sau avionul.
Călătoria pe linia ferată permite legături convenabile cu Muntenia sau Moldova, din Maramureş sau
Banat, din Oltenia sau din Ţara Bârsei. Bălăuşeri este situat la intersecţia dintre drumul european
E60(DN13) cu drumul naţional DN 13A(Balauseri-Sovata) şi drumul judeţean 142(BalauseriTarnaveni),cu ramificatia DC 61 (Bălăuşeri-Agrişteu-Filitelnic—Senereuş), la 23 Km distanţă de
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municipiul Târgu-Mureş, la 31 Km de municipiul Sighişoara, la 36 Km de municipiul Târnăveni,la 36
Km de oraşul Sovata, la 129 Km de municipiul Cluj-Napoca, la 147 Km de municipiul Braşov, la 116
Km de municipiul Sibiu, la 315 Km de capitala ţării, Bucureşti şi la 530 Km de municipiul Constanţa.
Aşezarea acestei comune prezintă o serie de particularităţi faţă de alte aşezări rurale şi anume: este
aşezată la zona de confluenţă între lunca Târnavei Mici şi Podişul Târnavelor (Dealurile
Târnăvenilor, Dealurile Dumbrăvenilor, Dealurile Jacodului), are o vechime de aproape 700 de ani, cu
o istorie zbuciumată, numără peste 5000 de locuitori, are o populaţie eterogenă (români, maghiari,
rromi) şi aspecte socio-culturale specifice; este o comună cu multe unităţi agricole, este o comună
formată din şase sate: Bălăuşeri, Agrişteu, Chendu, Dumitreni, Filitelnic, Senereuş; are cea mai mare
brutărie din judeţ, are producţie artizanală şi meşteşugărească (cojocărit, cioplitul lemnului, ceramică,
împletituri din pănuşi de porumb, instrumente muzicale, etc).
Dacă la toate acestea se adaugă frumuseţea peisajului natural cu dealuri împădurite, Târnava
Mică cu lunca şi terasele sale bune pentru agricultură, cu subsolul bogat în gaze naturale, cu apă
rece şi potabilă deosebită, toate vin să întregească afirmaţia privind particularitatea comunei
Bălăuşeri.
Comuna Bălăuşeri străjuită de Tărnava Mică, este un spaţiu geo-istoric, care a cunoscut o locuire
neântreruptă, încă din perioada antică.
Continuitatea de locuire în acest spaţiu, este, demonstrată de numeroasele descoperiri
arheologice din epoca antică şi medievală. De asemenea frumoase realizări arhitecturale ale sec.
XV-XIX, le mai putem vedea şi astăzi.
Descoperirile arheologice, demonstrează, pe lăngă locuirea neântreruptă şi o dezvoltare
armonioasă a zonei din punct de vedere: economic, militar, religios şi edilitar.
În acest spaţiu geo-istoric, de o frumuseţe aparte se poate constata o legătură strânsă între biserică
şi şcoală. Se poate constata ca în toate cele şase sate componente ale comunei Bălăuşeri, există
biserică şi şcoală. Interesant de observat interculturalitatea între români, maghiari, rromi şi saşi,
relevată de cooexistenţa bisericilor: ortodoxe, reformate, evanghelice şi catolice, precum şi de
existenţa claselor cu predare în limba română şi maghiară.
1. Bălăuşeri (maghiară: Balavásár, germană: Blandenmarkt).
Această aşezare, reşedinţă a comunei cu acelaşi nume este atestată documentar încă din anul 1325,
sub numele de Balavására (Târgul lui Bala). (Györffy: Az Árpád-kori. III. 548.; C. Suciu: Dicționar
Istoric). În anul 1409 apare sub numele de Balawasara iar în 1482 de Balavásár (C. Suciu: Dicționar
Istoric).
De pe teritoriul localității provine un follis de la Constantius II. Piesa a fost găsită în zona malului
Târnavei Mici, cu prilejul unor lucrări de hidroamelioraţii şi a ajuns, prin prof. Balogh Károly, în
colecţia V. Lazăr. (Valeriu Lazăr: Repertoriu arheologic al judeţului Mureş).
De la începuturi a fost amplasată la intersecţia mai multor drumuri cu însemnătate comercială. În evul
mediu localitatea nu a avut biserică, pentru că nu apare în nici un document istoric. Credincioşii
catolici au aparţinut de Agrişteu. În timpul reformaţiei populaţia devine, de credinţă reformată şi în
anul 1798 după tradiţie, au construit o biserică pentru ei.
Din cauza unei alunecări de teren, în perioada interbelică, biserica nu a mai fost folosită (nu prezenta
siguranţă, având pereţii crăpaţi), iar la vest de aceasta a fost construită o biserică nouă. (Kovács:
Magyar ref. templomok. II. 647). Începând din secolul al XVIII-lea devine centru de cult reformat până
în zilele noastre (Benkő J.: Transsilvania. II.188.; Helységnévtár. 1913).
2. Agrişteu (maghiară: Egrestö, germană: Erlenwald).
Prima dată apare în documente sub numele de Egrustw în anul 1325 (Györffy: Az Árpád-kori.
III. 552.; C. Suciu: Dicţionar Istoric), în anul 1344 apare sub numele de Egrestew, în 1407 de
Egresteu, în 1587 de Egresteo, iar în 1607 sub numele de Kis Egrestö (Agrişteul Mic).
Pe raza localităţii Agrişteu, există trei situri arheologice:
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A. „Păşune”, de aici provin fragmente ceramice atipice, de culoare roşie, fine, bine arse, cu apucături
perforate, atribuite epocii neolitice şi făcând parte din cultura Petreşti.
B. „Dealul Cetăţii” (Várdomb), este o aşezare a culturii Coţofeni, situată în NV de satul Agrişteu, la
circa 2,3 Km, pe malul stâng al râului Târnava Mică, în imediata apropiere a barajului. Este o aşezare
de înălţime, punctul pe care se află (352 m înălţime) deţinând o poziţie strategică-cheie, dominând
valea Târnavei Mici. Dealul pe care se află aşezarea are în lungime circa 225 m şi în lăţime circa 115
m, cuprinzând o suprafaţă de circa 2,6 ha. De jur-împrejur platoul este înconjurat de două terase,
dintre care una, superioară, lată de 12-15 m, se reliefează cu precădere pe latura de nord-vest. Spre
nord platoul se încheie relativ brusc în lunca Târnavei Mici. Laturile de est şi vest sunt mărginite de
văi locale adânci care se varsă în Târnava Mică.
Dealul este o fortificaţie de tipul ”bot de deal barat”, bararea făcându-se pe latura sud-estică, acolo
unde fortificaţia se leagă de restul dealului, printr-un şanţ adânc şi un val secţionat cu o deschidere
de acces. Aşezarea, fortificată este pe acest platou, de formă triunghiulară. Ea a fost descoperită
întâmplător cu prilejul unor lucrări agricole efectuate în primăvara anului 1970. Aceste lucrări agricole
au scos la iveală, de la circa 0,70 m adâncime, numeroase fragmente ceramice şi piese litice.
Cercetări sistematice ulterioare, efectuate şi publicate de V. Lazăr (1974, 1977) au confirmat aici
existenţa unei aşezări cu terase Coţofeni, aşezare care a cuprins atât platoul, cât şi terasele lui.
Lucrările agricole curente sau uşoarele eroziuni, în unele porţiuni ale platoului (sud-est), au arătat că
grosimea stratului de cultură Coţofeni este relativ mare (0,50 m).
Vestigiile arheologice descoperite constau din material litic, ceramică, fusaiole din lut ars, greutăţi de
lut pentru războiul de ţesut etc. Inventarul litic constă din numeroase nuclee şi aşchii de andezit,
bazalt, andezit sau obsidiană (unelte de formă prismatică, neregulată), din lame, piese semilunare cu
urme de prelucrare. Piesele din silex alb, gălbui sau fumuriu sunt prelucrate şi retuşate, în parte
lustruite (lame, piese semilunare) sau neprelucrate (aşchii, nuclee prismatice, neregulate). Au fost
descoperite şi fragmente de râşniţe, pietre de vatră, înroşite, pietre de ascuţit.
Ceramica deţine, însă ponderea cea mai mare în inventarul aşezării. De culoare roşie-cărămizie,
brună sau cenuşie, ceramica are în pastă ca degresant nisip şi pietricele, ceea ce face ca pereţii ei să
fie poroşi. Cu toate că a fost descoperită în formă fragmentară, prin ea se pot reconstitui formele unor
vase ca: ceşti, străchini, castroane, vase-boluri, amfore, vase de provizii. Dintre formele enumerate a
putut fi reconstituit în întregime un castron. El se înscrie într-o formă mai aparte. Are umărul
accentuat, gâtul oblic, marginea răsfrântă în afară, buza uşor îngroşată şi rotunjită. Partea inferioară
este pronunţat tronconică, fundul fiind îngust. Două torţi, în bandă, pornesc de pe buză şi se opresc
sub ea.
Plastica descoperită în aşezare constă din doi idoli antropomomorfi, modelaţi din lut, unul decorat cu
incizii dese şi mărunte. Piesele, care reproduc partea superioară a corpului uman, au capul în formă
de disc, corpul cilindric cu braţele ridicate.
C. „Sub Dealul Cetăţii”. De pe terasa plană, protejată natural spre N-NE de albia râului Târnava Mică,
în realitate latura de nord a aşezării fortificate de pe ”Dealul Cetăţii”, au fost recoltate fragmente
ceramice din cultura Coţofeni, epoca fierului (Hallstatt timpuriu), epoca romană şi postromană.
Fragmentele de ceramică din epoca fierului, predominant negre, decorate cu caneluri late, orizontale
şi verticale, cu luciu metalic, aparţin unor vase mari, căni, castroane. A fost descoperită şi ceramică
galben-roşcată dar prelucrarea este una grosieră.
Ceramica romană şi postromană este constituită din fragmente de culoare roşie şi cenuşie fină,
cenuşie zgrunţuroasă. (Valeriu Lazăr: Repertoriu arheologic al judeţului Mureş).
Un locaş de cult remarcabil este, Biserica de lemn, declarată monument istoric (foto nr.42). Despre
ea cu privire la epoca medie nu găsim nimic în documente, dar vorbeşte biserica însuşi, care a fost
construită cel mai târziu în perioada gotică. Sanctuarul are forma de sfert sferic, la care mai târziu a
fost anexată o boltă sub formă de semicerc. Mai târziu în perioada gotică, au fost construiţi pilonii
externi de susţinere. Nu este exclus ca primele construcţii să dateze din perioada romanică (Kovács:
Magyar ref. templomok. I. 203-204), pentru că au construit saşii, care s-au mutat la Filitelnic şi au dus
cu ei şi clopotul din evul mediu.
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În 1670 predicatorul reformat zicea că dijma a fost adunată de preotul sas lutheran. (Fabini). Din
1721 biserica are tavan casetat.
În evul mediu, în timpul reformaţiei, populaţia catolică maghiară a devenit reformată împreună cu
biserica lor. În sec. al XVIII-lea este filie a parohiei Bălăuşeri iar mai târziu devine reformată la
începutul secoluli XX. (Benkő J.: Transsilvania. II.188.; Helységnévtár. 1913).
În secolul al XVIII-lea se reânoeşte şi biserica catolică. Până în 1764 biserica catolică aparţinea de
satul Abuş. În anul 1785 romano-catolicii şi-au construit biserică (Schematismus. 1882. 129).
3. Chendu (maghiară: Kend, germană: Grosskend).
Este rezultatul unificării a două comunităţi: Chendu Mare şi Chendu Mic, interesant ambele atestate
documentar în anul 1325.
Chendu Mare (maghiară: Nagykend, germană: Grosskend), apare în urma documentelor istorice, în
anul 1325 sub denumirea de terra Felklend iar în anul 1409 sub numele de Naghkend (C. Suciu:
Dicţionar Istoric). Chendu Mic (maghiară: Kiskend, germană: Kleinkend), apare în documente în anul
1325 sub numele de terra Kendhyda, iar în 1586 sub denumirea de Kyskend (C. Suciu: Dicţionar
Istoric).
Descoperirile arheologice se grupează în două zone: una fără precizări topografice şi una numită
“Podei”. În prima zonă, avem vestigii datând din: preistorie, neolitic, epoca bronzului, epoca fierului,
dacică, romană. Cele mai interesante descoperiri sunt:
a. Vestigii preistorice: frecătoare din piatră, râcâitoare din piatră greutăţi pentru război de ţesut,
probabil neolitice (Informaţie- V. Lazăr);
b. Vestigii neolitice: râcâitoare din piatră, topoare fragmentare din piatră, lingură din lut ars, figurină
antropomorfă (”idol”) din lut ars (Informaţie- V. Lazăr), un topor din piatră cu început de perforare,
neolitic, descoperit la Chendul Mic, aflat în Muzeul din Cristuru Secuiesc (Informaţie- Z. Székely);
c. Vestigii din epoca bronzului făcând parte din cultura Sighişoara-Wietenberg şi Noua: unelte din
piatră: topoare, cuţite- ”brăzdare de plug”, un ciocan; şlefuitoare din gresie; unelte din os;
străpungătoare; mărgea de bronz; vase (strachină mică cenuşie, ”văscioare de cult”, fragmente
ceramice, torţi aparţinând unor vase şi ceşti;
d. Vestigii din epoca fierului (Hallstatt, unele considerate scitice); Fragmente ceramice dacice, cafenii,
decorate cu brâuri crestate; fibulă mare, romană, din bronz; a fost descoperită în albia Târnavei
(Informaţie- V. Lazăr, inventarul Muzeului judeţean Mureş, pentru c. şi d.).
Interesante sunt şi descoperirile din zona “Podei”, unde au fost descoperite: o aşezare şi un cimitir de
incineraţie. Punct situat în centrul localităţii, în dreapta şoselei naţionale Tîrgu-Mureş - Sighişoara,
vis-á-vis de Şcoala generală, în spatele intravilanelor. În anul 1961, aici, cu prilejul rigolărilor
efectuate pentru plantarea unei pepiniere, au fost descoperite fragmente ceramice din epoca fierului
(Hallstatt). Sesizat Muzeul judeţean Mureş a făcut investigaţii în anul 1962, prin A. Zrinyi, care a
deschis câteva secţiuni în extremitatea nordică a punctului.
Investigaţiile au descoperit un mormânt de incineraţie, datat prin inventar (ceramică) în sec. VII-VI
î.Chr. Groapa mormântului, cu diametrul de 1,20 m, adâncă până la 0,68 m, conţinea, pe lângă
fragmente de cărbune, cenuşă, oase cu urme de ardere, placă de granit şi vase întregi sau
fragmentare ”proto-dacice” (vase bitronconice, străchini, vase de tip sac, ceaşcă tronconică),
decorate cu caneluri, butoane.
Săpăturile au fost reluate în anii 1979-1981 (A. Vasiliev, A. Zrinyi). În stratul de depuneri arheologice,
negru-castaniu, ce coboară până la 0,70-0,80 m (sub acesta este stratul galben-nisipos, steril), au
fost descoperite sporadice fragmente ceramice atribuite culturilor Sighişoara-Wietenberg şi Noua
(fragmente de torţi cu butoni). Baza depunerilor arheologice aparţine însă epocii fierului (Hallstatt).
Săpăturile arheologice au dus la descoperirea a patru locuinţe, puţin adâncite în pământ, cu vetre de
foc şi inventar (ceramică, resturi osteologice), a unui mormânt ale cărui resturi umane incinerate au
fost depuse direct în groapă. Mormântul avea şi un inventar, destul de sărăcăcios, dar au fost
descoperite resturile de oase din ofranda de carne depusă.
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Analiza vestigiilor scoase la lumină la Chendu-“Podei”, încaderează descoperirile în intervalul cuprins
între sfârşitul secolului al VII-lea şi mijlocul secolului al VI.lea î. Chr. Există aici o puternică
componentă autohtonă a culturii Basarabi, grefată pe fondul epocii Hallstatt. Mormintele de
incineraţie sunt atribuite populaţiei autohtone. (Valeriu Lazăr: Repertoriu arheologic al judeţului
Mureş).
În Chendu Mare, privind biserica toate elementele sale demonstrează că î-şi are originea în evul
mediu. Interesant este că nici un document nu pomeneşte nimic despre această biserică. Biserica a
fost mărită în 1790, dar toate elementele au rămas în stil originar (Kovács: Magyar ref. templomok. II.
645).
În evul mediu era un sat pur catolic, dar în urma reformaţiei a devenit sat reformat şi biserica
reformată după cum funcţionează şi în zilele noastre (Helységnévtár. 1913).
Chendu Mic în evul mediu nu a avut biserică. Locuitorii satului erau catolici aparţinând la Chendu
Mare iar în timpul reformaţiei au devenit reformaţi.
Arhitectura secolului al XIX-lea este reprezentată de un Castel care actualmente se află într-o
avansată stare de degradare (foto nr.46).
4. Dumitreni (maghiară: Szentdemeter, germană: Matterdorf an der Gorss Kockel).
Avem două descoperiri arheologice din perioada romană: un presupus turn de apărare roman şi o
monedă de bronz, emisă în timpul împăratului Vitellius, aproximativ 69 d. Chr. (I. Könyöki, G. Nagy,
Középkori várok, p.214).
Numele localităţii apare prima dată într-o scrisoare de donaţie din anul 1436, în care: regele
Zsigmond donează pentru Kemény Lőrinc averile de pădure ale localităţii Szentdemeter
(„possesionem nostram regalem Zent Demetri vocatum partium Transsilvanorum”) (Orbán B.:
Székelyföld. I. 158., 9. jegyz). În anul 1503 apare sub numele de Zenthdemether (villa siculicalis
Zenthdemether) (C. Suciu: Dicţionar Istoric). În 1567 este înregistrat în „regestrum” cu 11 porţi (Szokl.
II. 219) iar din 1576 apare sub denumire de Szent Demeter (C. Suciu: Dicţionar Istoric).
Date despre biserică din evul mediu nu găsim, multe ne spune, însă denumirea localităţii; se
presupune că aceasta a fost construită din stimă pentru Szent Demeter şi ar fi fost sfinţită încă din
1436. Caracteristicile construcţiei sunt legate de această perioadă cum a constatat şi Orbán Balázs
(i.m. I.157). După părerea lui Orbán Balázs este una dintre bisericile cele mai bine păstrate de stil
gotic, o biserică bine conservată pe care apar şi vestigii din perioada de trecere spre stil romanic (foto
nr.43).
Unii o consideră printre cele mai vechi biserici care au fost construite după retragerea lui Gyula şi a
primit numele după sfinţii din biserica răsăriteană ca şi Szent Demeter. Predominând elementele
stilului gotic târziu la toate capitolele de construcşii (ferestre, sanctuarul, arc de triumf, crucea,
turnurile, bolta) se poate spune că biserica datează din evul mediu. După unele documente au fost
recunoscuţi apostolii Sf. Petru şi Paul pe un fragment de pictură pe zidul bisericii din secolul al XV-lea
(Dávid L.: A középkori Udvarhelysék. 333).
Cu totul original este turnul bisericii, sub care se face intrarea în biserică, pe o poartă având
rama din piatră ce reprezintă elementele stilului gotic târziu şi stilului romanic. Deasupra porții se află
un cap de cerb (simbolul evanghelistului Sf. Lucaciu) iar la stânga și la dreapta se află câte un pahar
ornamentat cu cruce.
Între anii 1795-1799 bolta simplă a bisericii a fost schimbată cu boltă de plasă. În anul 1802 în
urma unui cutremur, care a provocat stricăciuni însemnate (reparațiile au avut loc numai în anul
1830), biserica a fost reânoită aproape în totalitate. Pe altarul cu aripi din anul 1558 este reprezentat
Isus Cristos cu durere în compania a doi îngeri. Mai târziu acest altar ajunge la biserica lutherană din
Sibiu.
În urma lucrărilor de fortificație din secolul al XVI- lea a fost ridicat un zid sub formă de cerc la
care intrarea se făcea din partea vestică, care ulterior a fost zidită. În partea nord-estică turnul de
pază se ridica din zid, iar în sud-vest rolul de pază îl avea un bastion. Mai târziu şi turnul de pază din
nord-est a fost transformat în bastion.
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Se presupune că un pahar din această biserică a fost produs la o manufactură din Mediaş
(Roth: Die d. Kunst in S. 156/210.; Komm mit. 1976. 167.; Fabritius: S. Kirchenbürgen. 70).
Catolicii din evul mediu în urma reformaţiei vor fi lutherani împreună cu biserica lor. În secolul
al XVIII-lea biserica este amintită în documente ca fiind lutherană, chiar şi la începutul secolului XX.
(Benkő J.: Transsilvania. II.206.; Helységnévtár. 1913).
Obiectele antice ale bisericii sunt următoarele: intrarea principală făcută din piatră cioplită în
stil gotic; Icoana înălţării Maicii Domnului, care după constatarea specialiţilor este creația lui
Maulbertsch (circa din anul 1750); baptizatorul din piatră; cruce de procesiune din epoca barocă;
monstraţia făcută în stil gotic (în sec. XIV); sub sanctuarul bisericii, în partea stângă se află o criptă.
Pe peretele ei este o inscripţie din anul 1618, referitoare la familia primului căpitan al judeţului
Odorhei (Udvarhelyszék).
5. Filitelnic (maghiară: Fületelke, germană: Felldorf, Füldorf).
Atestat documentar din anul 1347, sub denumirea de Fyleteluke. În documente localitatea are
următoarele denumiri: în 1430 Fylethelke, în 1554 Filethelkij; iar în 1580 Filethelke (C. Suciu:
Dicţionar Istoric).
Descoperirile arheologice au scos la lumină 92 de monede din perioada medievală care au fost
găsite în perimetrul unui presupus sat medieval (Valeriu Lazăr: Repertoriu arheologic al judeţului
Mureş).
Despre biserica din epoca medie nu avem documente dar ştim că în secolul al XVIII-lea este biserică
lutherană (Benkő J.: Transsilvania. II. 211). Se disting trei edificii arhitecturale, de o reală frumuseţe:
Cetatea săsească cu biserică evanghelică construită în stil gotic, datând din sec. XV-XVII, casă
parohială din sec. XVII, turn din 1848 (foto nr.45).
Deoarece nu a existat altă biserică este sigur că în localitatea care era atestată documentar prima
dată în 1437 avea o populaţie catolică şi că saşii au adus cu ei şi religia catolică în secolul al XIII-lea.
Numărul populaţiei a crescut mai ales după mutarea saşilor din Agrişteu. În 1500 biserica a fost
întărită cu turnuri şi a fost înconjurată de ziduri. Clopotul a fost făcut în 1496, iar cele mai importante
obiecte sunt păstrate la parohia de azi. Populaţia catolică din evul mediu în timpul reformaţiei a
devenit lutherană care se menţinea şi la începutul secolului XX (Helységnévtár. 1913).
6. Senereuş (maghiară: Szénaverös, germană: Zendrisch, Zendersch).
Documentele istorice atestă această localitate sub numele de Zenaweres în anul 1430, Zenawerw în
1501, Szénavereös în anul 1638 (C. Suciu: Dicţionar Istoric).
Descoperirile arheologice demonstrează locuire încă din perioada dacică. Cele mai importante
vestigii sunt:
a. Greutate din lut din epoca fierului (se află la Muzeul Brukenthal din Sibiu);
b. Un grup de teracotă reprezentând două persoane şezând pe un tron cu spatele înalt (divinităţi
dacice). Lucrarea este din epoca romană;
c. Tezaur dacic din argint (Latène III), descoperit cu prilejul săpării viei lui L. Reissenberg, în anul
1878 într-un vas din lut cenuşiu cu gâtul strâmt. În vas erau: o brăţară-spirală din sârmă, cu capetele
lăţite, decorată pe partea exterioară, terminată cu protome stilizate în formă de capete de şarpe, un
colier (torques), cârlige pentru închis, trei inele de sârmă împletită, cu capetele răsucite în jurul
sârmei, un lanş şi o fibulă de tip Neuheim, în forma unei linguri. Asociate tezaurului erau zece
monede republicane romane din argint, cea mai târzie fiind emisă de Iulius Caesar (44 î.Chr.).
Tezaurul se află la Muzeul Brukenthal din Sibiu. (Valeriu Lazăr: Repertoriu arheologic al judeţului
Mureş).
În Senereuş există cetate ţărănească cu biserică evanghelică fortificată datând din sec. al XV-lea, din
care se mai păstrează turnul de poartă şi fragmente de zid (foto nr.44).
Biserica satului, care era o biserică simplă din secolul al XV-lea a fost demolată în anul 1870. În anul
1873 a fost construită o biserică mult mai mare în stilul neogotic. Din biserica veche au rămas două
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bănci din anii 1540 şi 1582. Inscripţia băncii din 1540 ne arată numele preotului din vremea
respectivă: „Hoc opus fecit fieri Dns Clemens Plebanus de Szinevaresnatione Deschatus, per
Magistrum Georgium de Zagor. Hoc anno Deorgius aeditus eccelsiae cincives hujus villae 1540”
(Fabritius: S. Kirchenburghen.75).
Biserica a fost împrejmuită cu ziduri de cetate și turnuri de veghe. Singura intrare a fost sub turla
bisericii cu boltă împodobită. Din sat spre dâmbul bisericii se numără 100 de trepte. Un interes
deosebit prezintă inscripţia de pe turla din sud: ”O quam beatae respublica quam felix communitas,
quae tempreae pacis considerat bello. Pastore existente Michaele sixto Anno DDLIII. Seniores Petrus
Gross, Thomas Ungar, georgius Kappes”. O altă inscripţie o completează: ”In nomines divini gloriem
et honorem publicis impensis structuram hujus operis fecit ? comunitatis Zinaverensis existente
parocho Michaele Henning anno 1641”. Această inscripţie este dedicată Sfântului Mihai. Turla
dinspre nord păstrează inscripţia din 1553 (Fabini).
La construcţia noii biserici, datorită faptului că a fost mai lungă decât cea veche, zidul cetăţii a fost
străpuns către est, astfel aici sanctuarul nou se prelungeşte în afara bisericii. S-a păstrat şi cristelniţa
de piatră precum şi altarul din 1540. În perioada evului mediu populaţia catolică în timpul reformaţiei
va deveni lutherană împreună cu biserica (Helységnévtár. 1913).

2.2.Elemente ale cadrului natural
2.2.1.Localizare

Comuna
face parte din judeţul Mureş, care, conform asocierii voluntare a mai multor judeţe
învecinate formează Regiunea Centru. Judeţul Mureş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpatodanubian, este situat în partea central-nordică a României, în Podişul
Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi Târnava
Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele 46º09' şi
47º00' latitudine nordică. Suprafaţa sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din suprafaţa ţării,
coboară în trepte de pe crestele Carpaţilor Răsăriteni spre Podişul Târnavelor şi Câmpia
Transilvaniei. Dispunând de condiţii naturale deosebit de variate şi prielnice unei ample
dezvoltări economice, judeţul Mureş se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu
judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul
Alba, la vest cu judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud.
Comuna este situată în Podişul Transilvaniei, mai precis de o parte şi de alta a râului Târnava Mică,
având altitudini cuprinse între 347-504 m, cu o varietate de forme de relief, ceea ce îi conferă un
pitoresc deosebit .
Comuna este străbătută de râul Târnava Mică şi de mai multe pâraie cu debite mici.
Comuna se învecinează cu comunele: Acăţari la nord, Coroisânmărtin în nord-vest, Zagăr în vest,
Viişoara în sud-vest, Daneş în sud, Nadeş, Veţca şi Fântânele în est. În acest cadru fizico-geografic,
localitatea Bălăuşeri este situată la întretăierea paralelei de 46°24'0"latitudine nordică cu meridianul
de 24°41'0" longitudine estică.
2.2.2.Clima.
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Trăsăturile climatice ale comunei sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei,
fapt care încadrează teritoriul în subprovincia climatică temperat-continental moderată, definită
de circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest.
Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai călduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul
montan, cu inversiuni de temperatură pe văi. În partea de vest a judeţului Mures climatul este mai
cald şi mai secetos. Datorită localizării în partea centrală a ţării, teritoriul este supus în cea mai mare
parte a anului circulaţiei maselor de aer dinspre vest şi nord-vest, cu intensitate şi frecvenţa mijlocie,
viteza medie a vantului fiind de 3,1 cm/s. În timpul iernii sunt frecvente vânturile dinspre nord-est care
ating uneori viteze ce depăşesc 50 m/s.
2.2.3.Resurse termice.
Temperatura medie anuala oscilează între 8,0 – 9,40C scăzând pe măsura creşterii altitudinii.
Amplitudinea medie termică este de 23 – 240C, maximele absolute putând urca până la 38 – 390C
(temperatura record 40,50C, Săbed, 15 – 16 august 1952), iar cele minime absolute pot coborî sub –
320C (- 32,80C, Târgu Mureş 25 ianuarie 1942 şi 23 ianuarie 1963). Alături de factorul termic, durata
de strălucire a soarelui are o importanţă deosebită în asimilaţia clorofiliană, acumularea zahărului,
precum şi în cuantumul producţiei agricole. În sezonul de vegetaţie se înregistrează în medie 1.440 –
1.550 ore de strălucire a soarelui, reprezentând 48 – 52% din durata astronomică posibilă. Valori mai
ridicate se realizează pe Câmpia Transilvaniei şi în jumătatea estică a Podişului Târnavelor.
2.2.4.Relief si hidrologie
Având în vedere specificul Vaii Târnavei Mici, dealurile sunt cu versantii mai abrupti în nord relevând
o arie de convergenta alungita spre est si vest în lungul Târnavei, si mai putin în nord si sud.
HIDROGRAFIA
Apele reprezintă una din componentele de bază ale mediului natural, alături de relief, climă,
vegetaţie şi soluri şi trebuie apreciate ca resurse naturale epuizabile, din care motiv este necesar ca
toate caracteristicile lor să fie cunoscute, valorificate raţional, amenajate şi protejate în vederea
menţinerii calităţii în viitor.
După caracteristicile genetice şi aspectul general, apele din arealul studiat sunt reprezentate
prin următoarele categorii: ape de suprafaţă şi ape de adâncime.
APELE DE SUPRAFAŢĂ
Apele curgătoare
Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Târnava Mică „Reţeaua hidrografică – prin ea însăşi,
de exemplu, este un element care a atras şi a dus la dezvoltarea aşezărilor omeneşti în ţara noastră”
– V. Cucu, Oraşele României, Ed Ştiinţifică, Bucureşti,1970. Primele nuclee de aşezări omeneşti au
avut ca funcţie predominantă cea agricolă, dezvoltându-se numai acolo unde a existat apă din
abundenţă; dealtfel, funcţia principală a comunei Bălăuşeri este cea agricolă.
Există mai multe ipoteze cu privire la originea numelui „Târnava” care ar proveni din limba slavonă în
care înseamnă „râu cu spini” sau – mai plauzibil – din latinescul „Terra nova”.
Târnava Mică (196 km lungime şi 2071 km² bazinul de recepţie) izvorăşte de sub vârful Saca
(1777 m alt.) din Munţii Gurghiului, un con vulcanic tipic, deschis prin eroziune şi drenat de apele
râului. Are o cotă la izvor de 1190 m iar la vărsare de 255 m, diferenţa de altitudine fiind de 925 m.
Traversează judeţul Mureş de la est la vest pe o distanţă de 115 km şi se varsă, la Blaj în râul
Târnava. În acest sector evoluţia reţelei hidrografice este strâns legată de evoluţia reliefului şi de
particularităţile teritoriale ale regimului hidrometeorologic. El s-a format în urma retragerii apelor
lacului Panonic, începând cu etapa istorică pliocenă şi apoi cuaternară de evoluţii morfostructurale a
teritoriului.
Regimul de scurgere al Târnavei Mici se caracterizează printr-un debit mediu la Târnăveni, în
aval de Bălăuşeri de 10 m³/s, cel maxim înregistrat fiind în iulie 1975 de 630 m³/s, iar cel minim de
1,4 m³/s în septembrie 1950. Inundaţiile din 1970 şi 1975 au produs mari pagube materiale, fapt ce a
condus la proiectarea şi executarea unor importante lucrări de apărare (diguri, lacul Bălăuşeri cu o
suprafaţă de 320 ha şi 15,8 mil. m³ volum) – Petre Gâştescu, Fluviile Terrei, Ed. Sport - Turism, 1990.
Târnava Mică face parte din grupa râurilor cu alimentare pluvio - nivală şi cu alimentare
subterană moderată. Ca toate râurile din această grupă, Târnava Mică are ape mari în lunile martieaprilie, după care urmează viituri în mai-iunie, când uneori inundă o parte din luncă, sau în cazuri
excepţionale, cum a fost în anul 1970 şi 1975 întreaga luncă de la un versant la altul.
Există o acumulare nepermanentă în zona localităţii Bălăuşeri ce are rol de atenuare a undei
de viitură. Este un baraj de tip deversor din beton cu o lungime a coronamentului de 16 m şi o
înălţime maximă de 19 m
La Bălăuşeri mai există o staţie hidrometrică unde se fac observaţii de niveluri, de temperatură a
apei, observaţii asupra fenomenelor de îngheţ şi analize chimice ale apei. Lungimea cursului de apă
până la secţiunea Bălăuşeri este de 81 km iar suprafaţa bazinului Tărnavei Mici până în această
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localitate este de 1065 km². Debitul maxim istoric înregistrat aici a fost de 355 m³/s la data de 19 iunie
1998.
Debitul mediu anual (m³/s), înregistrat la staţia hidrometrică Bălăuşeri (2006)
Tabel
Media lunară
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
8,31 6,81 22,2 35,8 9,73 16,o 6,65 6,34 6,86 3,12 5,89

XII
3,83

Media
anuală
11,0

Scurgerea medie lunară este relativ ridicată, datorită mai multor factori cum ar fi: precipitaţiile
bogate, structura geologică, precum şi capacitatea de drenare a pânzei freatice şi bineînţeles a
pantelor ridicate, pe care le prezintă afluenţii Târnavei Mici ce coboară din munţi.
Din analiza debitelor lunare se constată că scurgerea medie lunară, este mai scăzută în lunile
de iarnă. Temperaturile negative din acest sezon determină menţinerea stratului de zăpadă şi
îngheţarea la suprafaţă sau la mal a râurilor, scoţând din circuit o mare cantitate de apă, perioadă
când râurile sunt alimentate aproape în totalitate din rezervele de ape subterane. Totuşi în această
perioadă pot avea loc şi încălziri temporare şi bruşte, determinând o topire rapidă a zăpezii, ceea ce
generează viituri (care însă nu au intensitatea undelor de viitură ce se produc primăvara sau vara).
Astfel, scurgerea medie lunară în ianuarie, la staţia hidrometrică Bălăuşeri a fost de 8,31 m³/s,
iar în februarie de 6,81 m³/s. Începând din luna martie chiar februarie, debitele încep să crească ,
continuând până în aprilie şi mai (iunie în 2006) când valorile sunt cele mai ridicate, 22,2 m³/s în
martie şi 35,8 m³/s în aprilie, ca urmare a precipitaţiilor abundente din perioada de primăvară
coroborată cu procesul de topire a cantităţii mari de zăpadă acumulată pe parcursul iernii în spaţiul
montan.
Începând cu luna iunie, se observă o tendinţă de scădere treptată a volumului scurgerii medii
până în luna decembrie când rezervele de apă subterană scad foarte mult, datorită precipitaţiilor
reduse şi a creşterii evapotranspiraţiei (până în luna septembrie), dar existând posibilitatea apariţiei
unor viituri de vară, generate de ploile torenţiale de vară, uneori cu amplitudini foarte mari, putând
produce unele inundaţii.
Luna decembrie este luna cu scurgerea medie cea mai scăzută, 3,83 m³/s. Valorile scăzute
ale debitelor de toamnă şi începutul iernii sunt cauzate de instalarea regimului anticiclonic
caracteristic acestui sezon, care duce la diminuarea cantităţii de precipitaţii şi când alimentarea
râurilor este subterană Debitul mediu anual în 2006 a fost de 11 m³/s, maxima anuală a fost de 75,0
m³/s la 1 aprilie, iar minima anuală de 2,88 m³/s în datele de 30 septembrie, 6 octombrie şi 3
decembrie. Dacă condiţiile climatice şi în special cele pluviometrice, influenţează debitele, se poate
spune că şi condiţiile termice ale atmosferei influenţează scurgerea prin evaporare sau regimul de
îngheţ.
Temperatura apei are o evoluţie diurnă, sezonieră şi anuală asemănătoare cu cea a aerului,
de care se deosebeşte însă prin caracterul atenuat al variaţiilor sale. Atât valorile maxime cât şi cele
minime pot apărea însă şi în condiţii de timp cu ploi reci în perioada verii sau temperaturi mai ridicate
în sezonul rece.
Reţeaua hidrografică secundară s-a dezvoltat numai pe stânga râului principal, fiind reprezentată de
pâraiele Agrişteu, Nadeş, Ciortoş.
Pârâul Agrişteu (Senereuş), izvorăşte de la 478 m altitudine, are un curs cu o lungime de 14 km şi un
bazin hidrografic cu o suprafaţă de 39 km² primește ca afluent principal pe partea dreaptă Filitelnic.
Pârâul Nadeş izvorăşte de la 525 m altitudine, are un curs de 19 km şi un bazin hidrografic cu o
suprafaţă de 66 km² Pârâul Ciortoş are o lungime de 9 km şi suprafaţa bazinului hidrografic de 16
km², are afluent principal pârâul Istand.
Primăvara, când zăpada se topeşte brusc şi vara după ploi torenţiale creşte mult debitul lichid şi solid
al pâraielor, provocând inundaţii, cum a fost cazul în anul 1974, 1985, 1998 etc.
Reţeaua hidrografică secundară este completată de organismele torenţiale care
fragmentează pantele, terminându-se la baza versanţilor prin conuri de dejecţie. Firul văii poartă ape
numai primăvara şi în timpul ploilor, când curentul temporar de albie transportă mari cantităţi de
material fin şi grosier.
Scurgerea apelor pe versanţi are efecte negative erodând pe de o parte orizonturile superioare ale
solurilor şi acoperind lunca marginală pe de altă parte. Evacuarea apei de la baza versanţilor din
dreapta Târnavei Mici este împiedicată de rambleul căii ferate. Efectul pedologic al scurgerii apei pe
pante se concretizează prin frânarea formării unui profil normal de sol pe pantele de eroziune şi prin
îngroşarea solurilor în zona de frângere a pantelor.
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Fixarea drumurilor de exploatare în sensul pantei a înlesnit concentrarea apelor pe făgaşele
lăsate de roţi, ducând în cele din urmă la formarea ogaşelor şi a ravenelor.
Apele stătătoare
Sunt reprezentate de lacuri artificiale de tip heleşteu. Heleşteul (etimologic din limba maghiară
halastó) este un bazin cu apă sau iaz special amenajat pentru creşterea şi reproducerea peştilor,
irigaţii etc, format prin stăvilirea apei cu baraj de pământ (indiguire) sau prin abaterea unui curs de
apă. Astfel de heleştee există la Agrişteu şi Senereuş.
APELE SUBTERANE
În ceea ce priveşte apele freatice, acestea se acumulează în depozitele psefito-psamitice ale
aluviunilor de luncă, având legătură laterală cu apele freatice acumulate în depozitele teraselor
inferioare, deasupra rocii impermeabile din talpa văii-rocă marnoasă–argiloasă sau nisipoasă
sarmaţiană.
Apele din precipitaţii şi cele ale râurilor se infiltrează până la baza impermeabilă, se acumulează pe
suprafaţa ei în rocile aluviale permeabile şi în unele condiţii pot reapare la suprafaţă sub formă de
izvoare. Orizontul freatic dezvoltat în depozitele de luncă ale văii Târnavei Mici sub aspectul tuturor
elementelor regimului hidric, este strâns legat de regimul local al precipitaţiilor atmosferice, de
variaţiile de debit şi de nivel ale curentului de albie al râului.
Microrelieful comunei, configuraţia geomorfologică şi existenţa teraselor în lungul arealului
studiat, creează condiţii optime pentru formarea naturală a izvoarelor cu apă potabilă. De-a lungul
ariilor se găsesc izvoare folosite de locuitori pentru aprovizionarea cu apă, sau alte izvoare
amenajate pe păşuni şi în zona dealurilor. Existenţa acestor resurse de apă potabilă a determinat
stabilirea unor aşezări umane permanente în prejma lor.
Apă potabilă se găseşte aproape în fiecare gospodărie în fântâni proprii, de diferite adâncimi ,
amenajate cu izolaţie din inele de beton.
Nivelul pânzei freatice diferă mult în funcţie de formele geomorfologice. Astfel, pe versanţii
slab înclinaţi, apa freatică se află la 5-8 m adâncime, în timp ce pe cei însoriţi se află la sub 10-15 m.
În lunca Târnavei Mici şi în văile pâraielor secundare , pânza de apă variază de la 0 până la 1,0-1,5
m adâncime putându-se ridica sau coborî în perioadele umede respectiv secetoase. În cazul
teraselor oscilează între 3-5 m. În ceea ce privesc apele de adâncime nu există date care să
caracterizeze acest component hidrografic.
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6053/1985 este de 1,0-1,10 m.
Analiza apelor se face conform STAS 3349/2-83.
2.2.5. Condiţii geologice-litologice
Condiţiile geotehnice sunt diverse pe întreg teritoriul comunei, amplasarea obiectivelor mari necesită
studii de specialitate punctuale.
Conform STAS 11100/1-93, in calculele de rezistenţă se va ţine seama de grupa seismică a
regiunii, grupa E, având valoarea de vârf a acceleraţiei gravitaţionale pentru perimetrul dat a g =
0,12.g (Ks – coeficient de seismicitate) şi Tc = 0,70 s (perioadă de colţ), pentru cutremure având
mediul de recurenţă IMR = 100 ani.
Redăm din PATJ Mureș -vol.I următoarele hărți:
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Harta Vulnerabilităţii
geomorfice şi hidrice

teritoriului

la

procese

Harta riscului geomorfologic
Comuna se afla intr-o arie cu risc slab
geomorfologic
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Harta hipsografică a judeţului Mures
Potenţialul climatic
Comuna se incadreaza in Zona Dealurilor
Nirajului şi ale Târnavei Mici

Dealurile Târnavei Mici sunt extinse spre nord este până la Culoarul Mureşului, în nord-est până
la culmile Becheciului şi Şiclodului, aparţinând Subcarpaţilor Transilvăneni, iar la est respectiv
sud-vest extensiunea acestora în cadrul judeţului Mureş eate marcată de limita administrativă a
judeţului. Spre sud zona Dealurilor Târnavei Mici se separă prin cumpăna de ape dintre Târnava
Mică şi Mare de Dealurile Târnavei Mari.
Fig. 1.16. Zona Dealurilor Târnavei Mici.
Amplasate în partea central-sudică a judeţului, unitatea se remarcă prin caracterul discontinuu al
extinderii spaţiale datorată fragmentări puternice pe care o impun culoarele de vale Târnavei Mici
şi Nirajului. Sub aspect spaţial, posedă o formă alungită extinzându-se vădit pe direcţia vest-est
pe o distanţă de cca. 75 km în timp ce dispunerea pe direcţia nord-sud variază între 20-45 km.
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Centrele zonale de polarizare se distribuie într-o formă trapezoidală, câte două pe fiecare culoar:
în partea nordică, pe Niraj, se remarcă Miercurea Nirajului, Acăţari şi Ungheni, chiar la
confluenţa cu Mureşul (cel din urmă, deşi aparţine prin localizare Culoarului Mureşului, exercită
influenţă vădită şi pe sectorul inferior al Nirajului); în partea sudică, pe Târnava Mică,
principalele centre polarizatoare sunt Sângeorgiu de Pădure şi Târnăveni la cele două extremităţi
(estică, respectiv vestică) iar în sectorul median, în curs de afirmare, localitatea Bălăuşeri.

VEGETAŢIA
Din punct de vedere geobotanic teritoriul comunei se încadrează în subzona pădurilor de
stejar şi carpen. În păşuni vegetaţia diferă mult în funcţie de expoziţie şi pantă. Pe versanţii nordici şi
pe terase sau platouri interfluviale predomină vegetaţia mezofilă de graminee. Pe coastele abrupte
însorite predomină vegetaţia ierboasă iar în lunci apare vegetaţia mezofilă.
Datorită reliefului, caracterizat prin dealuri larg ondulate, prin văi largi şi adânci, cu o serie de versanţi
degradaţi, alunecări de teren şi lunci aluvionare, flora este eterogenă formând un adevărat mozaic.
Această varietate a florei este reflectată într-o bogăţie cantitativă şi calitativă de specii. Familiile de
plante cele mai reprezentative sunt: Compositae, Gramineae, Labiatae, Leguminosae, Cruciferae,
Rosaceae.
Familia Compositae cuprinde elemente comune păşunilor, locurilor umede din poienile din
pădure. Astfel întâlnim: bănuţei (Bellis perennis), steluţele (Aster tripolium), iarba mare (Inula
errsifolia), coada şoricelului (Achilleea millefolium), margareta (Chrysanthemum leucanthemum),
mături (Centaurea), macul de grădină (Papaver somniferum, .
O familie bogată în reprezentanţi este cea a gramineelor: mohor (Setaria verticillata), iarba
câmpului (Agrostis), iarba deasă (Poa nemoralis), firuţa (Poa pratensis), păiuş (Festuca pratensis).
Pădurile care străjuiesc comuna sunt formate din diferite esenţe lemnoase: stejar (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), carpen (Carpinus betulus), ulm (Ulmus glabra), anin (Alnus glutinosa), tei
(Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), fag (Fagus silvatica), brad (Abies alba), molid (Picea
excelsa)
Dintre arbuşti cei mai întâlniţi sunt: alunul (Coryus avellana), cornul (Cornus mas), sângerul (Cornus
sanguinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus spinosa), păducelul (Crataegus
monogyna)
Primăvara, pădurile sunt împânzite de o serie de plante ca: ghiocelul (Galanthus nivalis),
vioreaua (Scilla bifolia), sălăţica (Ranunclus ficaria), pecetea lui Solomon (Polygonatum officinale),
lăcrămioara (Convallaria mojalis), toporaşul (Viola sp.).
Alături de acestea vegetează şi plante halofile, iubitoare de terenuri sărăturoase. Aceste
plante par nişte cactuşi în miniatură: sunt mici, cu trunchi gros, verde, cu frunze reduse la solzi mici.
Ele par uscate: pătlagina (Plantago maritima), pelin (Artemisia maritima), lobodă (Atriplex hastata),
floare de leac (Ranunculus repens).
Flora spontană are şi o importanţă economică. Cele mai răspândite şi cunoscute plante
medicinale sunt: coada calului (Equisetum arvense), muşeţelul (Matricharia chamomilla), menta
(Mentha piperita), cicoarea (Cichorium intyleus), cătina albă (Hippophae rhamnoides), cătina roşie
(Tamarix gallica), florile de soc (Sambucus racemosa), sunătoarea (Hipericum perforatum).

28

Plantele melifere furnizează polen şi nectar familiilor de albine. Acestea sunt: teiul (Tilia sp.),
părul pădureţ (Pyrus pyraster), plopul (populus sp.), salcia (Salix sp.), numă-uita (Myosotis
scorpioides), jaleşul (Salvia sp.).
Plantele alimentare sunt întâlnite în păduri sau la marginea pădurilor: murul (Rubus caesius),
frăguţa (Fragaria vesca), alunul (Corylus avellana), zmeurul (Rubus ideaus), măcieşul (Rosa canina).
Pe malurile apelor este o vegetaţie azonală alcătuită din sălcii (Salix), arini, plopi (Populus).
În pajiştile de pe teritoriul comunei mai pot fi întâlnite: urzica (Urtica dioica), măcrişul (Rumex
acetosa), chimionul (Carum carvie).
În zona de litieră a pădurilor sau pe trunchiurile arborilor se întâlnesc numeroase specii de
bureţi comestibili şi necomestibili. Cei comestibili sunt foarte căutaţi, de multe ori pentru aportul lor
proteic, fiind utilizaţi în perioadele de post, dar şi pentru comercializare sau colectare de către direcţia
silvică.
La mare căutare, chiar şi pentru străinătate, sunt: mânătarca sau hribi (Botelus fedulis), care cresc în
pădurile de stejari şi pe lângă păşuni, urechiuşele sau gălbiorii (Cantharellus cibarius), ciuperca de
câmp (Rusala frostus), buretele vânăt (Cortinarius violaceus), buretele alb sau lăptuca (Agaricus
mellens), burete porcesc (Agaricus piperitus), burete de fag (Pleurotus), ghebe, piciorul căprioarei,
ciuperca de bălegar (Agaricus campestris) etc.
Întreaga populaţie din comuna Bălăuşeri iubitoare de frumos, dă o atenţie deosebită şi florilor
de câmp şi cultivării plantelor decorative: muşcata (Pelargonium zonale), liliacul (Siringa vulgaris),
crinul (Lilium candidum), trandafiri (Rosa), lalele (Tulipa gesneriana), ochiul boului (Callistephus
chinensis) şi flori de câmp: brânduşe (Crocus), genţiane (Gentiena), margarete (Crisanteum).
Plantele industriale, esenţele lemnoase sunt valorificate în industria lemnului: stejarul, cerul,
carpenul. Plantele tinctoriale şi tanate sunt utilizate pentru colorarea textilelor şi tăbăcitul pieilor:
mesteacănul, arinul negru, măcrişul, macul roşu, iarba şarpelui, păpădia, mierea ursului.
Plantele furajere sunt de asemenea numeroase: iarba câmpului, obsiga, firuţa, păiuşul,
peptănariţa.
Plantele decorative sunt: mesteacănul, plopul tremurător, scoruşul, mălinul, iedera. Pe
teritoriul comunei Bălăuşeri se cultivă specii pentru consumul uman, pentru asigurarea bazei furajere
necesare animalelor şi pentru industrializare.
Cerealele, grupă fitotehnică ce aparţine familiei gramineelor reprezintă principala cultură
pentru hrana omului. Acestea sunt reprezentate de: grâu, orz, secară, ovăz, porumb.
Pe suprafeţe mai reduse se cultivă cartoful, inul de fibră, sorg, sfecla de zahăr. Plantele furajere
cultivate sunt lucerna şi trifoiul.
Apropierea de oraşe a permis dezvoltarea legumiculturii atât calitativ cât şi cantitativ. Mulţi
gospodari cultivă legume pe care le valorifică în stare proaspătă pe pieţele oraşelor Tîrgu- Mureş,
Sighişoara etc. Sunt mai dezvoltate culturile de ceapă, varză, morcovi, fasole, castraveţi, ţelină, ardei.
Pomicultura şi viticultura au constituit totdeauna ocupaţii principale. Din cele mai vechi timpuri
în curţile locuitorilor erau plantaţi pomi fructiferi: pruni, cireşi, vişini, meri, peri, nuci, gutui, precum şi
arbuşti fructiferi: agrişi (de aici se pare, provine denumirea satului Agrişteu), strugurei şi mai târziu
după 1950 coacăze roşii.
FAUNA
Dacă flora comunei Bălăuşeri este aşa de bogată tot atât de numeroase sunt şi speciile
faunistice ce populează pădurile, fâneţele, păşunile şi apele din această zonă.
În pajiştile stepice, cele mai răspândite vieţuitoare sunt insectele: lăcusta marocană
(Dociostaurus maroccanus), lăcusta italiană (Calliptamus italicus), lăcusta de păşune (Polysarchus
denticaudus), cosaşii (Oedabus nigrofaxciatus), forfecarul (Lethrus opterus), gândacul cu coadă
(Mordela fasciata), gândacul păros (Epicometis hirta), ploşniţa roşie (Eurydema ornata), albinele
(Apis) şi bondarii (Bombus).
Pădurile de amestec de foioase cuprind o mare varietate de specii de insecte fitofage: omizi,
croitori, rădaşca, viespi de lemn.
Dintre gasteropodele, cele mai frecvent întâlnite sunt: melcul de livadă (Helix pomatia) şi melcul
dungat (Ceapaea pomatia). Cei mai numeroşi batracieni sunt: broasca brună (Rana dalmatina),
brotăcelul (Hyla arborea), broasca râioasă (Bufo bufo).
Cele mai reprezentative reptile sunt: şarpele orb (Anguis fragilis), şopârla de câmp (Lacerta
agilis), şopârla verde (Lacerta muralis), şarpele de casă (Natrix natrix), şarpele de apă (Pelias
aquatis).
Păsările sunt reprezentate de: porumbelul sălbatic (Columba oenas), mierla (Turdus mierula),
gaiţa (Garrulus), buha (Bubo bubo), fazanul (Phasianus colchicus, şoimul rândunelelor (Falco
subbuteo), ciocârlia (Calandrella), coţofana (Pica pica), vrabia (Passer domestica), privighetoarea
(Luscinia megarhynchos), cucul Cuculus canorus), barza (Ciconia ciconia, )etc.
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Cele mai întâlnite mamifere sunt: lupul (Canis lupus), ursul (Ursus arctos), mistreţul (Sus
scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), iepurele (Lepus europaeus), ariciul (Erinacaeus), căprioara
(Capreolus), veveriţa (Sciurus vulgaris), viezurele (Moles taxus), dihorul (Putorius putorius),
nevăstuica (Mustela nivalis).
Ichtiofauna râului Târnava Mică cuprinde următoarele specii: scobar (Chondrostoma nasus),
cleanul (Leuciscus cephalus), mreana (Barbus barbus), crap (Cyprinus carpio), biban (Perca
fluviatilis).

2.3.Relaţii în teritoriu
Secțiunea a IV-a – Rețeaua de
localități
(EXTRAS PATN)

Propunerile PUG-pentru probleme de căi de comunicaţie rutieră şi transport se corelează cu alte
documente de grad superior aprobate sau în curs de aprobare cum sunt PATN, PATJ Mureş s.a.
Datorită poziţiei şi configuraţiei naturale a terenului determinate de albia r. Târnava Mică ca şi culoar
natural important, relaţiile localităţilor comunei cu teritoriul înconjurător s-au dezvoltat de-alungul DN
13(E60), DN 13A, DJ 142, DC 61 (Bălăuşeri-Agrişteu-Filitelnic—Senereuş), a altor drumuri comunale
(DC48; DC62).
Transport public
Transportul de călători din comună, ca factor de materializare a relaţiilor în teritoriu, este asigurat de
firme de transport specializate. De asemenea, transportul este asigurat şi de maxi-taxiuri particulare,
dar şi de maşini taxi.
Pe teritoriul comunei trece lina CFR Blaj-Tarnaveni-Praid.
Aeroportul de la Vidrasău şi autogările din Târnăveni şi Tg. Mureş pot deasemenea deservi locuitorii
comunei.
Prezentăm zonele teoretice de influență ale așezărilor cf.PATJ Mureș vol.VI
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✓
La nivelul judeţului Mureş, municipiul
Târgu Mureş are o zonă de influenţă extinsă la
nivelul întregului judeţ, înglobând aşadar zonele
de influenţă ale celorlalte 109 centre urbane.
Culoarea albastru de pe hartă indică aria de
atracţie a municipiului reşedinţă de judeţ.
✓
Astfel, considerăm că doar în cazul
municipiului Târgu Mureş se poate discuta de
zone de influenţă apropiată, depărtată şi terţiară,
întrucât doar acest centru urban deţine toate
instituţiile, dotările şi serviciile pentru a se putea
distinge toate aceste categorii. Analizând pe rând
aceste zone de influenţă, se poate afirma că
zona de influenţă terţiară a municipiului Târgu
Mureş depăşeşte cadrul de analiză, şi anume
judeţul Mureş, extinzându-se şi în judeţele vecine
din Transilvania. Astfel, ca urmare a existenţei
anumitor unităţi de învăţământ superior, a unor
spitale de specialitate renumite, persoane din
afara judeţului Mureş vin ocazional la Târgu
Mureş în vederea efectuării studiilor sau în
scopuri medicale.
✓
Zona de influenţă secundară sau
depărtată corespunde aproximativ cu limitele
judeţului Mureş, întrucât se poate afirma că
municipiul Târgu Mureş este centrul coordonator
al întregului sistem de aşezări al judeţului Mureş,
concentrând o serie de instituţii de nivel judeţean:
instituţii administrative (Prefectura, Consiliul
Judeţean), instituţii culturale (teatru, biblioteca
judeţeană), instituţii financiar-bancare,
supermarketuri şi hypermarketuri, inspectorate
judeţene în domeniul educaţiei, internelor,
jandarmeriei, spital judeţean, etc.
✓
Zona de influenţă apropiată sau primară
a municipiului Târgu Mureş corespunde cu aria
periurbană a acestui municipiu, influenţată direct
de procesele desfăşurate la nivelul urban. În
această arie intră practic comunele din Zona
Metropolitană Târgu Mureş, şi în mod potenţial şi
alte comune de pe valea Mureşului, valea
Nirajului, Câmpia Transilvaniei, Podişul
Târnavelor, care întreţin relaţii biunivoce cu
municipiul Târgu Mureş. Şi ca urmare a
dezvoltării ariei sale periurbane, oraşul Târgu
Mureş reprezintă un pol de creştere urbană de
cea mai mare importanţă, nu doar la nivel
judeţean, ci şi naţional. Anumite instituţii, care
deservesc municipiul Târgu Mureş, se regăsesc
în prezent în zona periurbană, cum este de
exemplu aeroportul, situat în oraşul Ungheni.
✓
Zonele de influenţă ale celorlalte centre
urbane din judeţul Mureş sunt mai reduse ca
suprafaţă, şi este mai greu sesizabilă o separare
a unor zone de influenţă „primară” şi respectiv
„secundară”, ca să nu mai vorbim de o zonă de
influenţă terţiară, pentru care ar trebui ca aceste
oraşe să deţină dotări de un nivel ierarhic
superior celui existent.
Astfel, municipiul Reghin îşi extinde zona sa de
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influenţă asupra bazinului Mureşului începând de
la intrarea în judeţ (unde influenţa sa este destul
de redusă) şi până aval de Petelea, incluzând
aşadar şi valea Gurghiului, Dealurile Şieului şi
câteva comune din estul Câmpiei Transilvaniei
(Fărăgău, Cozma). Zona sa de influenţă este
mult redusă spre sud, unde, în cazul comunelor
Voivodeni şi Gorneşti, deja se resimte puternic
concurenţa reşedinţei de judeţ, Târgu Mureş.

Prezentăm cf.PATJ vol.VII Mureș hărțile asociaţiilor micro-regionale şi de dezvoltare intercomunitară
din județul Mureș
Harta asociaţiilor micro-regionale şi de
dezvoltare intercomunitară din judeţul Mureş
-Comuna face parte din Asociaţia
microregională Valea Nirajului

2.4. Activitati economice
2.4.1. Potenţialul turistic
Prezentăm în continuare extrase din PATJ Mureș vol.V privind activitățile de turism:
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Potenţialul
turistic
natural
al
unităţilor
administrativ-teritoriale
din
judeţul
Mureş
(nesemnificativ: 0 p; scăzut: 1 – 6 p; mediu: 7-14
p; ridicat: 15-23 p).
Potenţialul turistic al comunei este scăzut

Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice
(EXTRAS PATN)

Comuna este aşezată într-o zonă deluroasă nepoluată, se recomandă a fi dezvoltate dotările
specifice turismului, turismului de recreere, turismului sportiv. Legat de aceasta trebuie dezvoltate
dotările de alimentaţie publică, transporturile, cazarea turiştilor prin extinderea agroturismului.
Potenţialul turistic natural şi antropic al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş situează
comună între zonele valorificabile în spaţiul judeţului.
Obiective turistice
• Biserica romanică din secolul al XIV-lea din satul Agrişteu
• Biserica din secolul al XV-lea din satul Senereuş
• Ruinele cetăţii ţărăneşti din 1641, din care se mai păstrează turnul de poartă şi fragmente de
zid
• Cetatea ţărănească din secolul al XVII-lea din satul Filitelnic
• Biserica evanghelică din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea din satul Filitelnic
• Biserica romano-catolică din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea din satul Dumitreni
• Castelul din secolul al XIX-lea din satul Chendu
2.4.2. Activitati de tip industrial si de constructii
2.4.3. Activitati agricole
Economia României se confruntă în prezent cu o criză structurală profundă, rezultat cumulativ al
dezechilibrelor moştenite, pe care s-au suprapus inconsecvenţa măsurilor de reformă economică din
perioada de tranziţie.
După 1990, s-a accentuat caracterul de consum în economia româneasca, care poate fi ilustrat
prin evoluţia corelaţiilor dintre principalele componente de utilizare ale produsului intern brut .
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Relevanţa pentru îngustarea considerabilă a capacităţii de modernizare a economiei este
corelaţia relativ anormală dintre dinamica valorii adăugate brute şi formarea brută de capital fix .
Deoarece în perioada 1990-98, producţia agricolă nu a scăzut cu mai mult de 15% anual (1992) în condiţii de absorţie sporită de forţă de muncă din sectoarele neagricole şi de restrângere puternică
a utilizării inputurilor intermediare - agricultura (implicit a sectorului primar) a fost singura ramură a
economiei naţionale care a marcat o creştere a valorii adăugate brute . Pe aceasta bază a crescut
ponderea sectorului primar în economia naţională .
Datorită decapitalizării persistente a agenţilor economici, fenomenul de destructurare asimetrică
din economia agroalimentară a produs, practic, o aşa-numită dublă ‘fractură’: pe de o parte, între
producţia vegetală şi cea animală, în interiorul agriculturii; pe de altă parte, între producţia agricolă şi
industria alimentară.
În acelaşi timp, analiza structurii sectoriale a valorii adăugate brute relevă faptul că, practic, în
toate regiunile, ponderile sectorului primar (agricultura plus silvicultura şi piscicultura) sunt inferioare
celor din sectorul secundar (industrie plus construcţii), de aşa natură încât raporturile dintre cotele
sectoriale ale VAB sunt exclusiv subunitare. Aceste cifre reflectă nivelul foarte scăzut de
productivitate a muncii agricole, datorat slabei înzestrări tehnice, a fărâmiţării suprafeţelor agricole, a
managementului inexistent în exploataţiile private.
Unul dintre fenomenele negative, prezente în agricultura României în anii de până acum, este
utilizarea din ce în ce mai redusă a serviciilor de mecanizare, hidroameliorative sau de reproducţie şi
selecţie. Ponderea valorii serviciilor pentru agricultură în producţia agricolă este foarte mică. Între
cauzele acestei stări de lucruri sunt: lipsa capitalului, accesul diferit al producătorilor agricoli la
mijloace de mecanizare, destructurările în organizarea serviciilor, lipsa consultanţei de specialitate.
Ca urmare, sunt necesare acţiuni de dezvoltare a serviciilor corespunzătoare.
Creşterea ponderii agriculturii în populaţia activă ocupată (cu 9,3 puncte procentuale) şi în
valoarea adăugată brută (cu 4,9 puncte procentuale) conferă tranziţiei economiei româneşti trăsătura
unui început de reagrarizare, cu implicaţii nefavorabile asupra trendului productivităţii sociale a muncii
(sunt de observat diminuări sensibile ale ponderii agriculturii în stocul de capital fix şi investiţii).
Unităţi agricole şi economice
Economia comunei este caracterizată în prezent, ca de altfel a majorităţii comunelor, de procesul de
tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi
promovare a liberei iniţiative.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia comunei: industrie: 21%, agricultură,
silvicultură şi exploatări forestiere: 42%, servicii: 37%.
Agricultura este prima ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată. Producţia agricolă
se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor.
Principalele culturi sunt: cerealele (orz, orzoaică, grâu, porumb, etc.), legume, fructe, viţă de vie.
Zootehnia este reprezentată de crescătorii de ovine, porcine, bovine şi păsări.
Aşezarea comunei
în zona preorăşenească a imprimat direcţiile de dezvoltare şi trăsăturile
caracteristice ale producţiei agricole.
Organizarea teritoriului agricol, gruparea şi comasarea terenurilor este corespunzătoare şi poate
asigura un bun nivel de dezvoltare şi în perspectivă cu condiţia reducerii reconversiei de terenuri,
accentul căzând pe producţia de tip intensiv si cu un nivel de calitate in crestere.
Relaţiile dintre localitate şi zonele sale de producţie sunt adecvate sub raportul distanţelor între locul
de muncă şi zonele de locuit.
Pe lângă gospodăriile particulare din comună sunt crescute în medie 2-10 animale domestice.
Pe versanţii luncii Tarnavei Mici si a confluentilor acesteria există păşuni şi fânaţe, care favorizează
creşterea animalelor. Produsele animaliere obţinute se folosesc în gospodăriile proprii ale
producătorilor, iar o parte dintre acestea (lapte, lână) se valorifică prin ferme de stat şi particulare, la
pieţele apropiate.
În calculul de perspectivă pot fi incluse unităţi economice noi cu profil de prelucrare a materiilor
prime şi a produselor lactate sau a altor produse agricole precum şi microferme zootehnice.
Prezentăm în continuare extrase din PATJ Mureș vol.V privind activitățile agricole:
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✓
Clasa de fertilitate a terenului
agricol este un indicator sintetic format dintrun agregat de indicatori care iau în calcul
tipul de sol, gradul de fragmentare, panta,
expoziţia versanţilor. Prin bonitare (adică
însumarea acestor indicatori) se obţin
clasele de fertilitate; judeţul Mureş se înscrie
în clasele de fertilitate cuprinse între 2 – 5
(fig. 7.2), reflectând potenţialul productiv
diferenţiat la nivel judeţean.
✓
Terenurile încadrate în clasele de
fertilitate 2 şi 3 au un potenţial productiv
ridicat, având soluri brune argiloiluviale şi
brun-roşcate luvice, cernoziomuri levigate,
soluri de luncă, respectiv protosoluri aluviale
şi soluri aluviale profunde cu grade diferite
de humificare. Conţinutul de humus este de
4,5 – 7%. Sunt soluri profunde, de culoare
închisă, au un grad înalt de fertilitate, fiind
favorabile unei game largi de culturi
agricole: legume, sfeclă de zahăr, porumb,
plante furajere sămânţoase şi rădăcinoase.
✓
Aceste terenuri se întâlnesc în
jumătatea vestică a judeţului, respectiv
Culoarul Mureşului şi Câmpia Transilvaniei.
✓
Clasa a 4-a de fertilitate se află la
est de Culoarul Mureşului într-o bandă
mediană orientată nord-sud. Predomină
solurile brune luvice şi brune eu-mezobazice
formate într-un climat mai umed (>700
mm/an) sub o vegetaţie lemnoasă, respectiv
păduri de stejar (Quercus petraea, Quercus
robur), fag (Fagus sylvatica), pe forme de
relief reprezentate de interfluvii, versanţi,
terase înalte. Se cultivă cu rezultate bune
cerealele (porumbul, grâul, orzul şi secara),
cartoful, inul şi plantele de nutreţ (trifoiul şi
lucerna). Viţa-de-vie şi pomii fructiferi
(mărul, părul şi prunul) dau rezultate bune
(Podgoria Târnavelor).
✓
Clasa de fertilitate 5 se întâlneşte în
nord-estul judeţului, zona cea mai puţin
productivă. Este domeniul solurilor brune
luvice, a luvisolurilor albice care se dezvoltă
în condiţiile unui climat umed. Este domeniul
agropastoral, al creşterii animalelor. Pentru
sporirea randamentelor de furaje naturale se
impun ameliorarea compoziţiei floristice,
fertilizarea solurilor şi lucrări agrotehnice.
Resursele pedologice sunt formate în
principal de terenurile agricole şi de cele
arabile, categoriile de folosinţă cele mai
importante care se raportează la numărul
locuitorilor.
Fertilitatea terenurilor in comuna este medie.
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Suprafaţa agricolă pe locuitor
Suprafaţa agricola /locuitor in comună este peste
media județului.

Suprafaţa arabilă pe locuitor
Suprafaţa arabilă pe locuitor in comună este peste
medie
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Zonarea spaţiului agrar în funcţie de potenţialul
productiv
Comuna se afla intr-o zona favorabilă cresterii
cerealelor si plantelor tehnice

Raportul producţiei A/V şi ponderea lor în
producţia agricolă totală.
Raportul producției A/V este favorabil producției
vegetale

Industria
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă deoarece pe de o
parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se
creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate.
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Putem remarca câteva I.M.M.-uri înfiinţate, dar puţine dintre ele sunt cu o activitate notabilă , cele mai
multe activând în domeniul comerţului.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un mic grad de privatizare, el manifestându-se mai mult
în construcţiile de clădiri civile.
Unitati economice principale:
• SC ELDI SRL
Pe teritoriul comunei

exista ateliere de reparaţii şi unităţi de depozitare.

Comuna dispune de potenţial turistic dar , din păcate nu este valorificat, activitatea turistică
nefiind susţinută de unităţi de cazare corespunzătoare, dar mai ales cele agroturistice.
2.4.4. Transport si telecomunicatii
Transportul persoanelor si a mãrfurilor în si din comuna este asigurat prin CFR sau linii de autobuze
si microbuze prevãzute cu statii .
Din punct de vedere al telecomunicatiilor se remarcã cresterea numãrului de posturi telefonice fixe
precum si cel al dezvoltãrii telefoniei mobile GSM.
2.4.5. Alte servicii
In
localităţile din comuna
există,risipite in teritoriu, unităţi comerciale şi de deservire care
funcţionează în prin amenajarea unor încăperi din clădirile de locuit. Dotările satisfac în oarecare
măsură nevoile locuitorilor.
Dotarile de interes public se găsesc în diferite zone ale localităţilor, majoritatea lor însă în zonele
centrale : Primăria, magazine mixte, cabinetul medical, farmacia, cooperativa de credit, poliţia, poşta ,
gradinita, şcoli, biserici,s.a.

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale
2.5.1. Numărul şi evoluţia populaţiei
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bălăușeri se ridică la 4.889
de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
5.064 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (64,92%). Principalele minorități sunt cele de
români (17,08%) și romi (13,54%). Pentru 4,19% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt reformați (52,59%), dar
există și minorități de ortodocși (22,52%), romano-catolici (14,48%), greco-catolici (1,66%) și
penticostali (1,6%). Pentru 4,25% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Cf. evidenţelor Direcţiei judeţene de statistică Mureş, recensamant 2011 :
JUDET / MUNICIPIU
/ ORAS / COMUNA /
LOCALITATE
COMPONENTA

Total
populatie
stabila

Romani

Maghiari

Romi

Germani

Alta
etnie

Informatie
nedisp.

1

2

3

4

5

6

7

4889

835

3174

662

10

3

205

BALAUSERI

1226

91

859

229

-

-

47

AGRISTEU

776

118

427

136

*

-

94

CHENDU

1473

14

1432

-

*

*

24

DUMITRENI

478

*

416

46

-

-

15

FILITELNIC

228

156

34

29

7

-

*

SENEREUS

708

455

6

222

-

*

23

A
COMUNA
BALAUSERI

Structura pe grupe de varsta constituie un indicator calitativ important al populatiei in perspectiva
planificarii demografice si socio-economice dar si in ceea ce priveste volumul si structura
consumului.O populatie a carei piramide demografice are o baza larga are perspective in asigurarea
fortei de munca.In situatii contrare asigurarea fortei de munca are loc prin procese migrationale,atunci
cand prezenta resurselor si valorificarea acestora impun acest lucru.O structura echilibrata pe sexe
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asigura de asemenea o evolutie demografica corespunzatoare precum si o dezvoltare economica cu
valori ridicate ai indicatorilor de perticipare feminina.
Populatia adulta a comunei are o pondere de peste 60%,populatia tanara este mai redusa (25%)
restul reprezendand populatia varstnica cu valori apropiate de media pe tara.
Nu s-au semnalat aspecte sociale deosebite, populaţiile convieţuind împreună de foarte mult timp. Cu
toate acestea trebuie amintit faptul că lipsa locurilor de muncă poate crea probleme .
2.5.2. Resurse de muncă şi populaţia ocupată
Localităţile comunei dezvolta funcţiuni diversificate ca cea de productie agricolă, creştere a
animalelor,servicii productie şi de cazare a populaţiei.
Structura populaţiei pe total comună pe grupe de activităţi arată o pondere importantă a act. de
bază.
În comparaţie cu ponderea activilor de bază, grupa activilor de deservire este foarte redusă faţă de
totalul populaţiei.
Din datele de recensamant se observă numărul scăzut al celor ocupaţi în industrie, comerţ şi
alimentaţie publică. Diversificarea serviciilor, extinderea activităţii pe noi sectoare, ridicarea calitativă
a acestora poate lărgi sfera de activitate, poate oferi noi locuri de muncă.
Grupa populaţiei dependente are în schimb o pondere ridicată.
Reducerea numărului populaţiei cuprinse în această grupă este în prezent determinată de
dezvoltarea nucleelor de întreprinzători particulari ce dezvoltă activităţi de construcţii, producţie,
comerţ, alimentaţie publică, contribuind astfel la stabilizarea forţei de muncă şi chiar la atragerea de
forţă de muncă din teritoriile învecinate .
În ultimii ani există fenomenul de reîntoarcere a tineretului la sate din mai multe motive: nesiguranţa
locurilor de muncă, în oraşele mari după privatizarea unităţilor economice, deci apariţia şomajului şi
redobândirea terenurilor agricole şi a pădurilor, care asigură o sursă de venituri şi de produse
alimentare pentru proprietari şi familiile lor.
Activitatea agricolă se desfăşoară în majoritatea cazurilor în gospodării individuale;pe terenurile
adiacente zonelor de locuit .
Potenţialul turistic al zonei poate reprezenta o nouă sursă de investiţii pentru crearea de locuri de
cazare, alimentaţie publică, servicii legate de turism, organizarea şi extinderea a agroturismului.
Forţa de muncă: Numărul mediu total de salariaţi a cunoscut o continuă creştere în perioada
1990 - 1996 după care a scăzut pana în 1999 si a stagnat in continuare.
Diversificarea serviciilor, extinderea activităţii pe noi sectoare, ridicarea calitativă ale acestora poate
lărgi sfera de activitate, poate oferi noi locuri de muncă.
Navetism: majoritatea salariaţi în activităţile de învăţământ, sănătate şi asistenţă socială;
2.5.3 Relatia localitãtii cu zona de influentã
Datoritã activitatilor economice de pe teritoriul comunei sunt oferite locuri de muncã pentru
populatia activa.
Toate aceste influente pozitive se pot desfãsura datoritã cãilor de comunicatii si retelei de transport
existente .
Relaţiile dintre localitate şi zonele sale de producţie sunt adecvate sub raportul distanţelor între locul de
muncă şi zonele de locuit.
2.5.4. Disfunctionalitãti privind evolutia si structura populatiei, modul de ocupare a
resurselor de muncã
Principalele disfunctii sunt legate de lipsa unor investitii generatoare de locuri de munca.
Conform PATN, comuna
nu se află printre
comunele care au cunoscut o scădere
accentuată a populației

Prezentăm în continuare prevederi ale PATJ vol.lV privind populația și potențialul demografic:
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Creşteri / descreşteri ale populaţiei
judeţului
Rata medie a creșterii/ descreşterii
populație în comună este relativ
constanta

Bilanţul demografic migratoriu mediu
în judeţul Mureş
Bilanţul demografic migratoriu mediu
in comună este neutru.

Harta majorităţii etnice în judeţul Mureş
Comuna este de etnie românească/maghiară
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Densitatea populaţiei
Densitatea in comună este intre 25-100 loc/kmp

Harta majorităţii religioase
Majoritatea
religioasă
in
ortodoxă/reformată

comună

Repartiţia rromilor
Ponderea rromilor in comună este redusă
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este

Ponderea populaţiei vârstnice in comună
este intre 15-20%

Bilanţul demografic natural mediu în judeţul
Mureş
Bilanţul demografic natural este neutru

Bilanţul demografic migratoriu mediu în
judeţul Mureş
Bilanţul demografic migratoriu mediu in
comună este neutru
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Rata medie a natalităţii în judeţul Mures
Rata medie a natalităţi in comună este
ridicată

Rata medie a mortalităţii în judeţul Mureş
Rata medie a mortalităţii in comună este
medie.

Distribuţia populaţiei ocupate în sectorul
primar in comună este de cca 20%

2.5.5. Asigurarea cu locuinţe
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Construcţia de locuinţe prezintă un potenţial important de dezvoltare datorită cererii tot mai ridicate de
amplasamente noi pentru construcţii de tip locuinta individuala.
Localitatile principale ale comunei,Balauseri si Chendu au un important fond construit cu funcţiunea
de locuinte, ce se desfăşoară în principal pe cele două laturi ale drumului european E60 (case parter,
P+M) partial pe DN13A in zona Balauseri. Restul localitatilor sunt desfasurate in lungul DJ142,DC61,
DC62 si DC48.
Cf. evidenţelor Direcţiei judeţene de statistică Mureş, recensamant 2011 numarul cladirilor este
urmatorul:
CLADIRI
JUDET / MUNICIPIU / ORAS / COMUNA /
LOCALITATE COMPONENTA

TOTAL

Din care:
Cladiri cu locuinte
conventionale

A

1

2

COMUNA BALAUSERI

1585

1583

BALAUSERI

340

338

AGRISTEU

222

222

CHENDU

455

455

DUMITRENI

233

233

FILITELNIC

106

106

SENEREUS

229

229

Extinderea acestei zone în funcţie de necesităţi se va realiza fie spontan prin mecanismul liber al
achiziţionării de terenuri, fie prin lotizări prestabilite de documentatii de urbanism declansate din
initiativa publica sau privata, pe terenuri libere din localitate şi rezerve cuprinse în intravilan.
Unităţile de producţie tradiţionale (agricole sau de mică industrie) indiferent de noile forme de
organizare reprofilare sau transfer al proprietăţii s-au menţinut pe amplasamentele iniţiale; planul
urbanistic general prevede terenuri rezervă pentru eventuala extindere a acestor functiuni
Zona de parcuri, recreere şi turism cuprind o suprafaţă modestă şi se compune în principal din zonele
din vecinătatea bisericilor ,cimitirului, zona adiacentă râului Tarnava Mica sau malurile pâraielor ce
străbat localitatile.
Localitatea cea mai dezvoltată ,din acest punct de vedere este Balauseri.
Regimul de construcţie este preponderent izolat, înălţimea lor în general fiind parter sau P+M.
Gradul de confort este diferit de la o locuinţă la alta.
Majoritatea locuinţelor sunt construite din cărămidă cu planşee din beton, acoperiş cu şarpantă de
lemn şi invelitoare din ţigle.

2.6. Circulaţia
Prevederi ale PATN
Secţiunea I - Reţele de transport

În comună circulația se desfășoară pe suportul oferit de căile de circulație rutieră și calea ferată
(circulație feroviară).
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REFERIRI PRIVIND MOBILITATEA
Context naţional şi european
Politici europene pentru promovarea mobilităţii durabile
Politica europeană în domeniul mobilităţii este orientată în direcţia dezvoltării transporturilor ca
sector competitiv, cu două deziderate majore de îndeplinit: un nivel mai mare ai mobilităţii şi
reducerea emisiilor poluante.
Documentul care orientează politica Uniunii Europene în transporturi. Cartea Albă a
Transporturilor 2011, vizează realizarea unui sistem competitiv de transporturi care să crească nivelul
de mobilitate, să elimine obstacolele majore din mai multe domenii cheie şi să stimuleze creşterea
economică şi crearea de locuri de muncă. Totodată, strategia urmăreşte reducerea substanţială a
dependenţei Europei de petrol, cu efect şi asupra scăderii emisiilor de carbon generate de sectorul
transporturilor, cu 60% până în 2050 faţă de 1990.
Până în 2050, printre obiectivele cheie se vor număra eliminarea din circulaţia urbană a
automobilelor alimentate cu combustibil convenţional, utilizarea unei cote de 40% carburanţi durabili
cu emisii scăzute de carbon în sectorul aviaţiei, reducerea cu minimum 40% a emisiilor din sectorul
transporturilor maritime şi transferul a 50% din transportul interurban de persoane şi mărfuri pe
distanţă medie dinspre transportul rutier către transportul feroviar şi maritim/fluvial.
În acest document sunt fixate şi câteva obiective în ceea ce priveşte transportul urban, printre
care reducerea cu 50% a automobilelor cu combustibil convenţional până în 2030 şi eliminarea lor
treptată din oraşe până în 2050.
În ceea ce priveşte strategia Uniunii Europene în privinţa mobilităţii urbane, primul document
specific elaborat în acest sens l-a reprezentat Cartea Verde „Către o nouă cultură a mobilităţii
urbane", apărută în 2007 şi unde Comisia Europeană a publicat recomandările în materie de
mobilitate urbană. Identificând dificultăţile cu care autorităţile locale se confruntă în îndeplinirea
cerinţelor privind calitatea aerului, Cartea Verde menţionează că „extinderea, reabilitarea şi
modernizarea unor mijloace de transport public urban curat, cum ar fi troleibuzele, tramvaiele,
metrourile şi căi ferate suburbane, precum şi alte proiecte de transport urban durabil ar trebui să fie
promovate şi susţinute în continuare de UE".
Un pachet mai elaborat dedicat mobilităţii urbane a apărut la finalul anului 2013. Acesta
cuprinde o Comunicare a Comisiei Europene (împreună pentru o mobilitate urbană competitivă care
utilizează eficient resursele), însoţită de o anexă care defineşte conceptul Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă şi îl recomandă ca pe un instrument deosebit de important în îmbunătăţirea
accesibilităţii zonelor urbane şi furnizarea de servicii de mobilitate şi transport durabile către, prin şi în
zona urbană respectivă. Patru documente de lucru fac parte de asemenea din acest pachet, dedicate
logisticii urbane, dezvoltării sistemelor ITS, siguranţei şi circulaţiei rutiere în zonele urbane.
Recunoscând importanţa majoră a oraşelor în atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene
(găzduiesc peste 70% din populaţia UE şi reprezintă aproximativ 85% din PIB-ul Uniunii), acest
pachet marchează o intensificare a preocupărilor Comisiei Europene în problemele mobilităţii urbane.
Dezvoltarea unui teritoriu depinde esenţial de starea, rangul, tipologia şi nivelul de dezvoltare a
infrastructurii teritoriale care dictează mai departe modul de dezvoltare ale celorlalte componente
antropice (aşezare, modul de dezvoltare economică a teritoriului, etc.)
Reţeaua căilor de transport şi comunicaţii este determinantă pentru dezvoltarea economică şi
reprezintă un avantaj major în competiţia naţională pentru dezvoltarea spaţială şi socială a teritoriului.
Principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european CEMAT-Hanovra
2000 a pus accent printre altele şi pe următoarele aspecte:
- Promovarea încurajării dezvoltării generale de funcţiuni urbane şi de îmbunătăţirea relaţiilor dintre oraşe
şi sate;
- Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate (conectarea spaţiilor rurale la principalele
axe şi centre de transport;
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional secţiunea I” Căi de comunicaţii” defineşte bazele reţelei
naţionale de căi de comunicaţie identificând proiectele prioritare şi măsurile de armonizare necesare
pentru dezvoltarea acesteia pe termen scurt, mediu şi lung.
La nivelul UE obiectivul prioritar pentru transportul feroviar în perioada 2007-2013 este creşterea
ponderii din totalul pieţii de transport de la 6% la 10% în transportul de călători şi de la 8% la 15% în
transportul de mărfuri pentru a asigura o distribuţie mai echilibrată a transporturilor şi protecţia
mediului înconjurător.
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Alte elemente care conturează oportunităţile în ceea ce priveşte mobilitatea pentru comunei sunt
reprezentate de priorităţile de dezvoltare a infrastructurii de transport pe termen scurt şi mediu
stabilite prin Legea 203/2003
- Modernizarea şi construcţia reţelelor de legatura la TEN-T prin conectarea reţelei de transport
locale/judeţene/naţionale la reţeaua transeuropeană;
- Promovarea intermodalitatii –prin crearea centrelor logistice pentru transportul intermodal (feroviarrutier)-platforme multimodale de marfă;
Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport (realizarea şi respectarea
sistematică a standardelor specifice de siguranţă, securitate şi calitate) în special la nivelul comunei
fiind importante următoarele aspecte:
- Monitorizarea stării tehnice a reţelei de drumuri şi poduri existente;
- Implementarea programului meteo SIMIN (INMH) la nivel naţional (secţii şi districte de drumuri);
- Stoparea tendinţelor de depăşire a normelor privind greutatea admisibilă pe osie;
- Programe de reabilitare a infrastructurii în localităţile lineare (implementarea de mijloace de
supraveghere şi calmare a traficului –camere video, benzi producătoare de zgomot pentru
atenţionarea, semnalizarea şi protejarea trecerilor de pietoni);
- Intervenţii în infrastructura în vederea îmbunătăţirii parametrilor tehnici pentru transportul feroviar
(lucrări specifice de reabilitare, reducere sau eliminarea trecerilor la nivel cu calea ferată);
îmbunătăţirea şi modernizarea staillor de cale ferată prin asigurarea intermodalitatii între transportul
feroviar, cel rutier sau cel alternativ;
- Reducerea impactului lucrărilor şi activităţilor de transport asupra mediului înconjurător
- Dezvoltarea de infrastructuri „prietenoase” cu mediul, la nivelul comunei fiind importante şi
următoarele aspecte:
- Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport;
- Sistematizarea torenţilor, eliminarea punctelor periculoase, a restricţiilor şi limitărilor de viteza
generate de inundaţii, alunecări de teren şi a altor riscuri naturale cu respectarea protecţiei mediului;
- Asigurarea conectivităţii şi accesibilităţii în scopul promovării coeziunii teritoriale ţinând cont de
competivitate ca una din axele dezvoltării sistemelor integrate de infrastructură de transport;
- Relaţionarea integrată a polilor competitivi în domenii cheie, relaţionarea zonelor urbane cu cele
rurale competitive în domenii agro-industriale, accesibilitatea straucturata a zonelor turistice cu
patrimoniu construit şi natural valoros;
Instrumentul care dezvoltă cadrul naţional strategic de referinţă al României care stabileşte priorităţi
pentru alocarea de fonduri pentru dezvoltarea transportului este reprezentat de Programul
Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Transport precum şi OP pentru Dezvoltare Regională.
În acelaşi timp bază pentru dezvoltările viitoare este asigurată de Master Planul General pentru
Transport pentru România.
Analiza suportului privind mobilitatea pentru comună evidenţiază următoarea infrastructura utilizată
pentru transportul de marfă şi călători:
Localităţile comunei sunt străbătute de drumurile E60, DN13A, DJ142, DC61 DC48 şi DC62 care fac
legătura între localităţile comunei şi localităţi aşezate în zona Câmpiei Transilvane, drumuri care sunt
totodată şi străzi principale ale localităţilor comunei.
- Drumuri de câmp (agricole) ce asigură posibilitatea accesului la fiecare solă sau parcela şi în
special în zonele de cultivare a viţei de vie, a utilajelor;
Singura cale ferată din apropiere care poate deservi localităţile comunei este linia ferată 307 BlajPraid (cale ferată normală simplă de importanţă secundară care urmăreşte Valea Târnavei Mici, de la
Blaj până la Praid, deservind localităţile Crăieşti (hc), Cornesti-Tarnava (h), Adămuş (h), Târnăveni
Vest (st), Târnăveni (st), Seuca (h), Ganesti (hc), Deaj (hc), Mică (h), Bernadea (h), Bahnea (hcv),
Laslau (hc), Şoimuş (h), Coroi (hcv), Bălăuşeri (hc), Fântânele (hc), Sg.de Pădure (st), Cioc (h),
Ghindari (hc), Chibed (hc), Sărăţeni (hc), Sovata (st).
Pe acest parcurs aceasta dispune de:
Hm-halta mişcare; h-halta deschisă pt. toate traficurile; hc-halta deschisă pentru traficul de călători cu
vânzător de bilete; h- halta deschisă pentru traficul de călători fără vânzător de bilete; hcv-halta
deschisă pentru traficul de călători numai cu expediţii de vagoane.
Relaţia dintre planificarea urbană şi mobilitate durabilă se transpune în cazul comunei în corelarea
vectorilor importanţi de trafic preexistenţi cu celelalte funcţiuni ale localităţilor în scopul asigurării unui
echilibru (reducerea disfuncţiilor generate de fenomenul de tranzit) precum şi pentru valorificarea
maximă a acestor vectori pentru fenomenele de deplasare pendulară (dinspre comună spre exterior
şi invers).
Instrumentele recomandate constau în principal din:
- Dezvoltarea orientată către transportul public (cu accentul pe cel feroviar în detrimentul celui rutier);
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- Dezvoltarea unor structuri de transport pe distanţe scurte (inclusiv cele alternative);
- Dezvoltarea orientată către restrângerea utilizării automobilului;
- Reabilitarea staţiilor de cale ferată şi a zonelor din vecinătate (staţiile reprezintă centre de mobilitate
şi porţi de intrare către localităţi) precum şi noduri de circulaţie multimodala în raport cu căile rutiere
sau circulaţii alternative (biciclete); astfel pentru localităţile comunei se pot amenaja straucturi de
transport pe distanţe scurte în care o amplă gamă de activităţi este accesibilă pe distanţe parcurse pe
jos sau cu bicicleta; de asemenea în zona staţiilor de cale ferată se vor amenaja parcaje;
Organizarea transportului între localităţile comunei sau între comună şi teritoriile din exterior trebuie
să respecte reguli de bază precum:
* Simplitatea în proiectarea principalelor linii - o regulă principală pentru crearea unui sistem
public de transport care este atractiv, uşor de înţeles şi facil pentru operat;
* Respectarea unui orar pentru fiecare linie care, de asemenea, ar trebui să fie cât mai simplu
posibil;
* Asigurarea transferului (acţiunea de a schimba de la o linie de transport public la o altă linie,
cu mijloace de transport care pot fi identice sau diferite). Transferul pasagerilor între
vehicule poate avea loc şi la opriri obişnuite, dar se desemnează ca noduri numai atunci
când sistemul de transport le oferă pasagerilor, în mod clar, diferite direcţii de deplasare şi le
oferă facilităţi şi sisteme de informare care îi sprijină, atunci când se transferă de la o linie la
alta;
* Stabilitate pe termen lung;
* Furnizarea de abonamente integrate;
* Furnizarea de servicii de transport de înaltă calitate, cu vehicule moderne, curate, sigure,
staţii şi opriri echilibrate;
* Servirea tuturor cetăţenilor. Pentru acces local pot fi furnizate diverse forme de linii de
autobuz, servicii la cerere respectiv, linii de servicii, microbuze, taxiuri, autobuze şcolare şi
servicii speciale de transport pentru persoanele în vârstă şi persoanele cu handicap.
Pentru localităţile comunei factorii socio-economici determinanţi în generarea traficului sunt populaţia,
locurile de muncă, nivelul de venituri şi gradul de motorizare; pentru această populaţie comună
dispune de preexistenţa unei reţele de traansport public integrate care poate folosi atât infrastructura
feroviară cât şi pe cea rutieră prin valorificarea infrastructurii existente şi perfecţionarea modului de
utilizare în funcţie de necesităţi.
Performanţele celor două rute de transport de mare capacitate (feroviară şi rutieră) pot fi îmbunătăţite
substanţial prin măsuri de creştere a capacităţii de conectare cu reţele de capacitate redusă, din
proximitatea traseelor localităţilor prin amenajarea staţiilor de cale ferată ca staţii de interschimb,
personalizate cu amenajări de funcţiuni conexe ce le pot transforma în repere ale spaţiului rural.
În prezent oferta de transport persoane este structurată după cum urmează:
- Transport rutier public rural gestionat de comună;
- Curse rutiere speciale (comandate de diverse unităţi economice pentru transportul propriilor
angajaţi;
- Transport rutier public judeţean (gestionat de Judeţul Mureş);
- Transport rutier de persoane interjudeţean (gestionat de Ministerul Transporturilor şi Autoritatea
Rutieră Română);
- Transport feroviar de persoane regio (echivalent cu un transport rutier judeţean şi gestionat de
Ministerul Transporturilor);
Fără sondarea opinei publice privind atractivitatea sistemelor de transport şi fără realizarea unei
analize SWOT, în legătură cu mobilitatea în comună se pot concluziona următoarele:
- Reţeaua de transport public trebuie construită pentru deservirea integrată a comunei şi a zonei
sale de interferenţă în teritoriu (loc. Sovata, loc.Tg. Mureş);
- Structura reţelei trebuie să fie alcătuită din nuclee ca puncte de convergenţă, urmând în ordine
ierarhică zonele de interes secundar rural, spaţiul din proximitate, teritoriul judeţean şi, în final,
teritoriul mai îndepărtat naţional;
- Axele de transport existente trebuie să fie convergente către aceste noduri, urmărindu-se
creşterea volumelor de călători în scopul obţinerii unui grad mai ridicat de ocupare a vehiculelor
de transport, în special pe calea ferată şi utilizarea unor vehicule de capacitate sporită de
transport (cu impact pozitiv asupra scăderii poluării şi costurilor per călător);
- Pentru a constitui fundamentul acestei reţele de transport (public) rutele de transport vor fi
împărţite în rute magistrale, rute secundare şi rute de proximitate;
- Nivelul şi calitatea fiecărui tip de serviciu vor fi stabilite în funcţie de rangul deţinut;
- Se vor considera şi evalua în construirea serviciilor de transport public următoarele tehnologii de
transport (fără a fi exhaustiv):
- Trenuri
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- Autobuze de capacităţi modulare
- Autovehicule;
- Biciclete;
- În baza tehnologiilor utilizate se vor introduce servicii de transport public de tipul:
- Transport public feroviar;
- Transport public regulat;
- Transport public regulat cu staţii de proximitate (oprire la cerere);
- Transport la cerere;
- Închiriere de biciclete;
- Punctele de oprire şi staţionare a vehiculelor de transport public vor fi clasificate după cum
urmează:
- Noduri majore de transport (care asigură transferul între cel puţin 3 moduri de transport
şi sunt corelate cu puncte de interes ale centrului rural; existenţa staţiei de biciclete este
considerată esenţială pentru relaţionarea cu transportul public şi constituie unul din
modurile prezente în
Toate categoriile de staţii);
- Staţii de interschimb (care asigură transferul între rute de transport pe segmentele de
tangenţă);
- Staţii (care deservesc o singură rută);
- Toate nodurile şi staţiile de interschimb vor fi amplasate şi organizate de aşa natură încât să se
asigure transferul dintr-un vehicul într-altul, fără bariere;
- Staţiile, indiferent de categoria lor, vor fi echipate cu sisteme de informare a publicului călător
cu privire la programul de transport, posibilităţile de interschimb, punctele de interes
deservite;
- Staţiile - indiferent de categoria lor şi vehiculele de transport vor avea sisteme de asistenţă a
persoanelor cu mobilitate redusă;

2.6.1. Circulatia rutierã
Localitatile comunei sunt străbătute de drumurile E60,DN13A, DJ142,DC61 DC48 si DC62 care fac
legatura între localitatile comunei si localitati asezate in zona Campiei Transilvane, drumuri care
sunt totodată si strazi principale ale localităţilor comunei.
Starea acestor drumuri are o influenţă deosebită asupra dezvoltării locale.
Aceste artere generează o serie de puncte de conflict cu străzile locale, intersecţiile rezultate
necesitând rezolvări punctuale prin intermediul unui studiu de specialitate şi măsuri de eliminare a
punctelor de conflict.
Străzile locale au profile transversale foarte variate, se ramifică din arterele principale şi au
îmbrăcăminţi parţial de asfalt,partial pietruite sau din pământ. O parte dintre ele au şanţuri la
marginea lor pentru îndepărtarea şi colectarea apelor meteorice.
Dintre străzile locale s-au determinat cele ce necesită reabilitarea în profil longitudinal şi transversal
precum şi realizarea de îmbrăcăminţi noi.
În perioada următoare se propune pietruirea tuturor drumurilor locale ramificate din strada
principală, aceste străzi urmând să aibe profile proiectate, trotuare şi rigole de protecţie pentru
scurgerea apelor meteorice.

2.6.2 Circulatia feroviarã
Pe teritoriul comunei trece linia ferata Praid-Tarnaveni.

2.6.3 Transportul în comun
O caracteristică a comunei o constituie dezvoltarea transportului public specific asigurării de servicii
pentru distanţe scurte şi cu o capacitate medie de transport.
Transportul călătorilor din comună este asigurat de mijloace de transport în comun, în general
microbuze şi autobuze sau cale ferata.
-Transportul aerian
Aeroportul Târgu Mureş, situat pe raza oraşului Ungheni, la cca 25 km distanţă de centrul de
comună, pe drumul european E 60 ce leagă Târgu-Mureş de Cluj-Napoca, poate deservi şi clienţii
din comuna.

2.6.4 Circulatie pietonala
Se efectueaza in prezent in zonele centrale pe trotuare si in zonele adiacente pe marginile drumurilor
comunale.

2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
2.7.1 Teritoriu administrativ, intravilan existent
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Intravilanul existent este aprobat prin Horãrârea Consiliului local, pe baza planului urbanistic general
in vigoare. (HCL nr.14/31.07.2000;prelungire PUG cu HCL nr.26/26.05.2011; prelungire PUG cu
HCL nr.16/23.05.2013)
Situaţia pe categorii de folosinţă a teritoriului administrativ:
•
Suprafaţa teritoriului administrativ : 7802 ha
•
Suprafaţa ocupată de păduri : 1505 ha
•
Suprafeţe arabile : 3215 ha
•
Păşuni : 1310 ha
•
Fânaţe: 929 ha
•
Vii ,livezi: 46 ha
•
Zone construite : 247 ha
•
Ape, zone mlăştinoase : 75 ha
•
Vegetaţie rarefiată, lipsă de vegetaţie :•
Căi de comunicaţie : 31 ha
•
Neproductiv: 444 ha

2.7.2 Zone funcţionale (aspecte caracteristice)
Patrimoniul construit al comunei cuprinde biserici, şcoli, grădiniţe, clădiri administrative, cămine
culturale, sedii de firme, pensiuni şi numeroase locuinţe ce datează din perioade mai vechi dar şi din
ultimul deceniu sau alte tipuri de dotări evidenţiate în planşele cu situaţia existentă şi de reglementări
urbanistice.
a)
Zona de locuit
Zona de locuit din comună este o zonă destul de compactă care se întinde dealungul drumurilor
naţionale, judeţene şi a drumurilor comunale (E60, DN13A, DJ142, DC61 DC48 şi DC62) care străbat
localităţile
Ocupă suprafaţa cea mai însemnată din intravilanul localităţilor, fiind compusă din loturi individuale
care sunt aşezate cu latura scurtă către zona de circulaţie, casele fiind foarte puţin retrase de la acest
aliniament. Casele sunt aşezate de asemenea cu latura scurtă către stradă. Suprafaţa loturilor este
destul de variată dar folosită intens, în faţa curţii situându-se clădirea de locuit, iar în spate şura,
grajdurile şi grădina lotului sau livadă.
Regimul de construcţie este izolat, înălţimea lor în general fiind parter şi parter şi etaj
Forma caselor este cea tradiţională, în general cu trei încăperi, două camere şi o bucătărie, având şi
anexe, bucătăria de vară ş.a.
Majoritatea locuinţelor sunt construite din cărămidă, cu planşee de lemn sau de beton, acoperite cu
şarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă. Starea construcţiilor este următoarea:
*
stare bună
30%
*
stare mediocră
55 %
*
stare rea şi insalubră 15%.
La casele construite după anul 1990 se observă o tendinţă de a se apropia de cele urbane, atât prin
formă cât şi prin arhitectură, finisaje.
Din totalul caselor cca 50% sunt făcute din materiale durabile, cărămidă, beton, ţigle. Locuinţele mai
vechi sunt construite cu regim parter, iar cele construite mai recent au P+M (mansardă) sau P+1 etaj.
Suprafaţa locuibilă a comunei în proprietate privată este substanţial majoritară faţă de suprafaţa
locuibilă aflată în proprietate publică.
În ultimii ani s-a remarcat o tendinţă de dezvoltare imobiliară prin construcţia caselor atât de către
firme specializate, cât şi de persoane fizice
Unitatea structurală urbană iniţială este parţial distrusă prin amplificarea funcţiei de circulaţie de tranzit care s-a
amplificat în timp ptr. loc. Ganesti şi Seuca.În acest sens PUG-ul propune măsuri de refacere a unităţii
urbanistice şi atenuare a impactului traficului de tranzit asupra fondului construit.

b)
Zona activităţilor economice
Se găsesc răsfirate prin teritoriu. Majoritatea unităţilor de producţie tradiţionale (agricole sau de mică
industrie), indiferent de noile forme de organizare, reprofilare sau transfer al proprietăţii s-au menţinut
parţial pe amplasamentele iniţiale (cele dinainte de 1990). Puţine dintre acestea s-au menţinut profilul
iniţial, majoritatea au suferit reconversii dinspre agricol către producţie industrială, servicii sau
depozitare.
Acest fenomen spontan se reflectă şi în răspândirea relativ neuniformă în perimetrul intravilan.
O tendinţă manifestată în ultimul deceniu în câmpul urban o reprezintă alăturarea unităţilor de mica
producţie sau servicii cu funcţia de locuire, de asemenea cu o largă răspândire în spaţiul intravilan,
fenomen ce necesită monitorizare prin regulamente de urbanism în scopul menţinerii coerenţei
ţesutului urban şi prevenirii sau înlăturării disfuncţiilor.
c) Spaţii plantate, terenuri şi construcţii sportive
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Comună deţine în prezent spaţii verzi, care servesc pentru agrement şi sport, contribuind totodatã la
conservarea aspectului natural şi la purificarea atmosferei.
Este de remarcat faptul cã toate aşezările de pe teritoriul administrativ al comunei sunt înconjurate
cu pãduri.
Datoritã acestui fapt lipsa spaţiilor verzi amenajate din zonele construite ale localităţilor comunei
este parţial compensatã dar nu şi din punct de vedere al aspectului urbanistic.
Spaţiile verzi se pot clasifica în felul urmãtor:
*
spaţii verzi cu acces nelimitat;
*
spaţii verzi cu acces limitat;
*
spaţii verzi cu profil specializat.
Cele mai importante spaţii verzi cu acces nelimitat din intravilanul comunei sunt urmãtoarele:
*
terenul de sport;
*
terenuri de sport ale şcolilor;
*
plantaţii spontane crescute de-alungul apelor;
*
plantaţiile zonelor de locuit şi ale incintelor industriale.
c)
Obiective de interes public
Dotările social-culturale şi administrative se găsesc amplasate în zonele centrale, în lungul străzilor
Principale (E60, DN13A, DJ142, DC61 DC48 şi DC62), necesită modernizări şi echipare cu grupuri
sanitare, apă şi canalizare. Unele au spaţii insuficiente şi necesită extinderi.
*
sediul Primăriei comunei Bălăuşeri
*
sediul Poliţiei
*
şcoli
*
grădiniţe
*
cămine culturale
*
poştă
*
dispensar uman
*
dispensar veterinar
*
farmacie
*
bănci
Dotările social –culturale precum şi instituţiile şi serviciile de interes public sunt parţial construite
înainte de 1990, renovate în timp, parţial noi.
Comerţul şi alimentaţia publică sunt în principal reprezentate de mici unităţi private ce funcţionează
în chioşcuri, adăugiri sau schimbări de destinaţie parţiale sau totale la locuinţe.
Prin Strategia de dezvoltare a comunei se propun spre realizare mai multe proiecte legate de
modernizarea şi suplimentarea dotărilor social-culturale precum şi a serviciilor de interes public, unele
în curs de implementare, altele ce urmează să fie implementate.
Învăţământ.
Prin demersurile educaţionale promovate de Consiliul local s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile
din comună. Au fost renovate şcoli şi s-a introdus sistem de încălzire centrală.
Se constată o creştere a numărului de elevi care urmează liceul şi diverse şcoli profesionale sau de
ucenici, iar numărul elevilor care sunt înscrişi în şcoli generale este arată o uşoară creştere. Acest
lucru indică faptul că a crescut numărul copiilor care, după absolvirea unei şcoli generale doresc să
urmeze studii liceale.
Profilurile din învăţământul liceal şi profesional spre care merg copiii comunei sunt cam aceleaşi, dar
au apărut şi unele noi, solicitate pe piaţa muncii. Totodată s-a redimensionat configuraţia unor
profiluri deja existente, ca: informatică, filologie - limbi moderne, servicii, sau apariţia de noi
specializări la profilurile: mecanică, agricultură, industria lemnului, tehnică de calcul, turism, etc.
Sănătate. Bugetul de austeritate se resimte la nivelul dotărilor locale, astfel că bolnavii trebuie să
apeleze la spitalele din Târgu Mureş şi Târnăveni.
Cultură. Comună dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte de valorile culturale
acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul compozit al populaţiei, fiind
generator de diversitate culturală.
Comună are însă probleme generate de lipsa mijloacelor necesare întreţinerii căminelor culturale. În
general căminele culturale sunt folosite pentru nunţi şi alte evenimente de familie şi şcolare, baluri,
discoteci, proiecţiile de film s-au sistat, locul acestora fiind luat de reţeaua CATV, extinsă în localităţi.
Dotările social-culturale nu se ridică la nivelul calitativ al fondului de locuit şi al posibilităţilor
economice de dezvoltare a localităţilor.
Trebuie însă alocate fonduri pentru întreţinere şi reparaţii.

50

Dotãri comerciale, de alimentare publicã şi prestãri de servicii
Comerţul şi alimentaţia publică sunt în principal reprezentate de mici unităţi private ce funcţionează
în chioşcuri, adăugiri sau schimbări de destinaţie parţiale sau totale la locuinţe.
În ultima perioadă reţeaua de dotări a fost completată şi diversificată cu clădiri noi cu diferite
funcţionalităţi (comerţ, alimentaţie publică, turism, culte) rod al iniţiativei publice, private sau a
diferitelor organizaţii neguvernamentale.
Dotãrile turistice
Sunt minimale, cu potenţial de dezvoltare important având în vedere amplasamentul al comunei.

2.7.3. Bilanţ teritorial existent
Principalele zone funcţionale sunt repartizate cf. tabelului de mai jos.
ZONE FUNCŢIONALE BALAUSERI
EXISTENT Ha

EXISTENT %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

5,17

7,23

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

20,21

28,25

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCTIE/DEPOZITARE

5,61

7,84

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,00

0,00

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

5,70

7,97

ZONE TAMPON CU FUNCTIUNE SPATII VERZI DE
PROTECTIE

0,00

0,00

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

0,80

1,12

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

3,37

4,71

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

29,70

41,52

APE

0,98

1,37

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

71,54

100,00

EXISTENT Ha

EXISTENT %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

1,20

3,16

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

18,75

49,37

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCTIE/DEPOZITARE

2,37

6,24

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,50

1,32

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

2,69

7,08

ZONE TAMPON CU FUNCTIUNE SPATII VERZI DE
PROTECTIE

0,00

0,00

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

0,00

0,00

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

0,92

2,42

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

11,20

29,49

APE

0,35

0,92

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

37,98

100,00

ZONE FUNCŢIONALE AGRISTEU
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ZONE FUNCŢIONALE CHENDU
EXISTENT Ha

EXISTENT %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

1,81

2,10

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

35,51

41,29

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCTIE/DEPOZITARE

1,08

1,26

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

12,04

14,00

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

6,96

8,09

ZONE TAMPON CU FUNCTIUNE SPATII VERZI DE
PROTECTIE

0,00

0,00

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

1,65

1,92

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

1,14

1,33

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,27

0,31

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

24,30

28,25

APE

1,25

1,45

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

86,01

100,00

EXISTENT Ha

EXISTENT %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

0,62

2,10

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

13,30

45,10

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCTIE/DEPOZITARE

0,00

0,00

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,80

2,71

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

2,40

8,14

ZONE TAMPON CU FUNCTIUNE SPATII VERZI DE
PROTECTIE

0,00

0,00

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

1,20

4,07

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

0,25

0,85

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

9,42

31,94

APE

1,50

5,09

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

29,49

100,00

EXISTENT Ha

EXISTENT %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

0,95

1,97

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

30,49

63,23

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCTIE/DEPOZITARE

0,00

0,00

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,44

0,91

ZONE FUNCŢIONALE FILETELNIC

ZONE FUNCŢIONALE SENEREUS
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CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

4,43

9,19

ZONE TAMPON CU FUNCTIUNE SPATII VERZI DE
PROTECTIE

0,00

0,00

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

1,20

2,49

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

0,85

1,76

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

7,86

16,30

APE

2,00

4,15

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

48,22

100,00

EXISTENT Ha

EXISTENT %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

0,80

1,66

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

38,95

80,78

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCTIE/DEPOZITARE

0,00

0,00

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,00

0,00

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

2,00

4,15

ZONE TAMPON CU FUNCTIUNE SPATII VERZI DE
PROTECTIE

0,00

0,00

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

0,50

1,04

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

1,52

3,15

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

4,45

9,23

APE

0,00

0,00

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

48,22

100,00

ZONE FUNCŢIONALE DUMITRENI

Total intravilan propus:484,14 ha
Studiul pedologic s-a intocmit de OSPA Mures pentru o suprafata de 174,22 ha rezultata din
existentul de 321,46 ha (din care s-au scazut 11,54 ha scoase din intravilan ) si propusul de 484,14
ha.

2.8. Zona cu potential de risc natural
Conform PATJ Mures Vol.XI se vor respecta următoarele linii directoare
Anexa 4- Coerenţa cu politicile europene şi naţionale
✓

9. RISCURI
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✓
Liniile Directoare
Strategice pentru Politica
de Coeziune 2007 – 2013
✓
Agenda Lisabona
reînnoită
✓
Strategia
Europeană pentru
Dezvoltare Durabilă 20052010
✓
Agenda Teritorială
a Uniunii Europene 2007
✓
Cartea verde
privind coeziunea teritorială
– Transformarea diversităţii
teritoriale într-un avantaj
(SEC2008/2550)

✓
Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi
urbanismul
✓
Strategia Naţională
pentru protecţia împotriva
inundaţiilor
✓
HG nr. 826/2005 privind
aprobarea „proiectului de
reconstrucţie pentru eliminarea
efectelor inundaţiilor –
continuare” derulat prin
intermediul Regiei Naţionale a
Pădurilor – Romsilva
✓
HG nr. 548/2003 privind
atribuţiile MAPDR ca minister
coordonator al Programului de
realizare a Sistemului naţional
al perdelelor forestiere de
protecţie şi componenţă, modul
de funcţionare şi atribuţiile
comandamentelor judeţene de
analiză a realizării programului
anual de înfiinţare a perdelelor
forestiere de protecţie.

✓
Eliminarea sau stabilizarea
alunecărilor de teren declanşate prin cauze
naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea
apelor curgătoare, acţiunea apelor
subterane)
✓
Eliminarea sau stabilizare
alunecărilor de teren din cauze antropice
(defrişarea abuzivă a pădurilor, păşunat
abuziv, excavări la baza versanţilor pentru
diverse construcţii)
✓
Eliminarea cauzelor naturale care
conduc la accelerarea eroziunii torenţiale
✓
Eliminarea cauzelor antropice care
conduc la accelerarea eroziunii torenţiale
✓
Eliminarea cauzelor naturale şi
antropice care condiţionează prezenţa
proceselor de tasare
✓
Prevenirea degradării terenurilor
prin alunecări de teren, tasare şi
torenţialitate

Referiri la inundabilitatea zonei:
Secțiunea a V-a –
Zone de risc
natural
Unităţi
administrativteritoriale afectate
de inundaţii
(extras PATN)
Comuna poate fi
afectată
datorită
unor
viituri
pe
cursurile de apa

În absenţa cadastrului naţional pentru zone de risc, în curs de realizare, se poate afirma că în raport
cu r. Târnava Mică teritoriul localităţii este asigurat aproape în întregime prin lucrări de protecţie
efectuate treptat. Sunt 2 diguri de protecție pe raza comunei.
În timpul ploilor neobişnuit de abundente pot fi inundate accidental zonele mai joase din
vecinătatea păraielor, terenuri agricole, grădini şi gospodării pentru care în PUG sunt propuse măsuri
de monitorizare a albiilor.
Zonele cu risc la inundabilitate sunt zonele din imediata vecinătate a cursurilor de apă care străbat
teritoriul administrativ a comunei, fiind necesară întocmirea de măsurători topografice pentru
delimitarea zonelor potenţial afectate la ape mari, întocmirea de proiecte şi execuţia de lucrări de
apărare împotriva inundaţiilor.
Cadastrului national pentru zone de risc este in curs de realizare
Pana la definitivarea hartilor de risc pentru zonele cu pante mai accentuate situate in intravilan in
regulament se propun masuri de intretinere si monitorizare.

54

Datele privind inundabilitatea zonei si lucrarile de aparare/regularizare existente pe cursurile de apa
sunt cele din baza de date a ANAR-Adm.Bazinala de Apa Mures.
Stoparea fenomenelor de inundabilitate prin următoarele lucrări:
- elaborarea unor proiecte de specialitate pentru regularizarea şi îndiguirea albiilor cursurilor de
apă principale;
- efectuarea de măsurători topografice pentru delimitarea clară a zonelor afectate de inundaţii
- se recomandă păstrarea completă a albiei minore şi majore prin înlăturarea vegetaţiei ierboase şi
gunoaielor ce încetinesc viteza de curgere a apei ;
- în vederea asigurării condiţiilor bune de scurgere a apelor pluviale, se vor amenaja rigole stradale
şi se vor întreţine şi completa canalele existente.
Pentru executarea lucrărilor de mai sus, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de întreţinere a
dispozitivelor de apărare majore împotriva inundaţiilor, este necesară rezervarea de terenuri şi
introducerea de restricţii de construire cf. legislatiei in vigoare si a datelot tehnice rezultate din
proiectele de specialitate.
Referiri la alunecările de teren:
Unităţi administrativ-teritoriale
afectate de alunecări de teren
(extras PATN)

Referitor la riscul de alunecări de teren pe raza comunei, exista o zonă cu risc de alunecări de
teren, cu restricție de construcții. Comuna Bălăușeri contribuie la fondul de regenerere la fiecare
exploatație forestieră
Terenurile degradate necesită măsuri de combatere a fenomenului de eroziune.
Pentru stoparea alunecărilor de teren se prevăd următoarele măsuri:
- interzicerea executării de săpături şi construcţii în versanţi;
- interzicerea tăierii copacilor;
- restricţionarea aratului şi păşunatului în aceste zone;
- plantarea unor specii de arbori/arbuşti care fixează solul;
- retaluzarea şi înierbarea pantelor mari cu executarea de lucrări de dirijare a apelor.
Suprafeţele afectate pot fi ameliorate prin terasări şi taluzări urmate de acţiuni de înierbare, plantare
de arbuşti sau pomi.

2.9

Echipare tehnico-edilitară - Situaţia existentă

2.9.1. Gospodărirea apelor
2.9.1. Gospodărirea apelor
Zona cuprinsă in UAT BALAUSERI se caracterizează printr-o zonă de terase .
Din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei prezintă o densitate medie de cursuri de apă, cu
debite influenţate de factorii climatici.
Regimul precipitaţiilor se încadrează în limitele multianuale de 780-820 mm şi are o repartiţie relativ
uniformă. Cantităţile cele mai mari de precipitaţii se înregistrează în perioada de tranziţie primăvarăvară, iara cele mici, iarna.
Caracterizarea stratului acvifer/ape freatice
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Conform morfologiei locale zona comunei Baluseri se gaseste in bazinul hidrografic al raului Tarnava
Mica.Caracteristica este dezvoltarea luncii majore si teraselor cursurilor de apa.In aceste structuri se
gasesc importante acumulari de ape subterane dulci care formeaza panza de apa continua.In general
in zonele de lunca majora nivelul piezometric a apei subterane se gaseste aproape de
suprafata,respective intre 1-3 m adancime.
In ceea ce priveste zonele de terasa adancimea piezometrica a apelor subterane se gaseste la 1014 m.
Evolutia acestora este direct influentata de precipitatile atmosferice locale ,respective de debitul
variabil al r.Tarnava Mica si afluentilor.
Din punct de vedere chimic apele subterane din zona sunt ape dulci si nu prezinta concentratii
agresive depasite ale STAS fata de betoane si metale.
Datele privind inundabilitatea zonei si lucrarile de aparare/regularizare existente pe cursurile de apa
sunt cele din baza de date a ANAR-Adm.Bazinala de Apa Mures.
Este necesar sa se respecte zonele de protecţie ale cursurilor de apă şi ale lucrărilor hidrotehnice,
precum şi a zonelor cu restricţii în amplasarea construcţiilor aşa cum sunt prevăzute în Legea Apelor
107/1996, articolele 40, articolul 49 şi Anexa 2 ale Legii.
Zona cuprinsă între localităţile Tarnaveni si Balauseri, pe cursul râului Tarnava Mica , se
caracterizează printr-o zonă de terase .
Din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei prezintă o densitate medie de cursuri de apă, cu
debite influenţate de factorii climatici.
Regimul precipitaţiilor se încadrează în limitele multianuale de 780-820 mm şi are o repartiţie relativ
uniformă. Cantităţile cele mai mari de precipitaţii se înregistrează în perioada de tranziţie primăvarăvară, iara cele mici, iarna.
Reţeaua hidrografică:

Reteaua hidrografica a comunei Balauseri. jud. Mures este formata din cursurile de apa:
- r. Tarnava Mica.
cod cadastral: IV - 1.096.52.00.00.00
- pr. Ciortos,
cod cadastral: IV - 1.096.52.12.00.00
- pr. Nades.
cod cadastral: IV - 1.096.52.13.00.00
- pr. Agristeu (SenereusJ. cod cadastral: IV - 1.096.52.14.00.00
- pr. Vetca (Jacod),
cod cadastral: IV 1.096.52.11.00.00
Ape de suprafafa:
Pe teritoriul comunei Balauseri, jud. Mures exista urmatoarele eorpuri de apa de suprafata:
- 'TARNAVA MICA. conf. Sovata - conf. Bagaciu". cod: RORW4.1.96.52 B2
- "CIORTOS". cod: RORW4.1.96.52.12 B1
- "NADES". cod: RORW4.1.96.52.13_B1 "AGRISTEU (SENEREUS)". cod:
RORW4.1.96.52.14_B1
Ape subterane:
- localitatile Balauseri. Agristeu. Chendu si Dumitreni, comuna Balauseri se gasesc pe corpul de
apa subterana freatica ROMU04 - "Lunca si terasele raului 1 arnava Mica",
* localitatile Balauseri. Agristeu, Chendu, Dumitreni, Filitelnic si Senereus. comuna Balauseri se
gasesc pe corpul de apa subterana de adancime ROMU24 - "Depresiunea Transilvaniei"care este
În stare calitativă şi cantitativă bună.
Caracteristică este dezvoltarea luncii majore şi teraselor cursurilor de apă.În aceste structuri se
găsesc importante acumulări de ape subterane dulci care formează pânză de apă continuă.În general
în zonele de lunca majoră nivelul piezometric a apei subterane se găseşte aproape de suprafaţă,
respective între 1-3 m adâncime.
În ceea ce priveşte zonele de terasă adâncimea piezometrică a apelor subterane se găseşte la 10-14
m.
Evoluţia acestora este direct influenţată de precipitatile atmosferice locale, respective de debitul
variabil al r. Târnava Mică şi afluenţilor.
De asemenea pe teritoriul administrativ al comunei funcţionează staţii de sortare balast care sunt
propuse pentru monitorizare a funcţionării în scopul eliminării disfuncţiilor în raport cu vecinătăţile
construite sau naturale.
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Din punct de vedere chimic apele subterane din zonă sunt ape dulci şi nu prezintă concentraţii
agresive depăşite ale STAS faţă de betoane şi metale.
Datele privind inundabilitatea zonei şi lucrările de apărare/regularizare existente pe cursurile de apă
sunt cele din baza de date a ANAR-Adm. Bazinala de Apă Mureş.
Este necesar să se respecte zonele de protecţie ale cursurilor de apă şi ale lucrărilor hidrotehnice,
precum şi a zonelor cu restricţii în amplasarea construcţiilor aşa cum sunt prevăzute în Legea Apelor
107/1996, articolele 40, articolul 49 şi Anexă 2 ale Legii.
Prin P.U.G. se propune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a
apelor uzate, conform avizelor de gospodărire a apelor emise de Administraţia Bazinală de Apă
Mureş şi întocmirea de noi proiecte pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în
vederea racordării tuturor gospodăriilor comunei.
Până la realizarea sistemelor centralizate de canalizare şi a staţiei de epurare, în cazul instalaţiilor
interioare de alimentare cu apă în imobile, evacuarea apelor uzate se va face în bazine etanşe
vidanjabile. Primăria comunei are obligaţia de a verifica existenţa acestor bazine vidanjabile etanşe,
înainte de acordarea acceptului de branşare a gospodăriilor la reţeaua de apă potabilă centralizată.
La finalizarea lucrărilor de investiţii, Primăria Comunei are obligaţia de a aplică legislaţia în vigoare
privind constrângerea populaţiei şi a agenţilor economici de racordare la sistemul centralizat de
alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare, respectiv Legea nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv:
- Constrângerea utilizatorilor care au racord la reţeaua de apă potabilă, pentru racordarea la
canalizare - dacă aceasta există în zonă
- Refuzul emiterii avizelor de racordare la reţeaua de apă potabilă dacă racordarea nu se
face concomitent şi la canalizarea centralizată, în zonele în care aceasta există.
Disfuncţionalităţi
În intravilan, cursurile de apã sunt expuse poluãrii sistematice în special cu ape uzate deversate
clandestin, datoritã lipsei reţelei de canalizare menajerã. Acest fenomen este agravat şi de o serie de
neajunsuri în funcţionarea reţelei de canalizare.

Amenajari hidrotehnice:
Pe teritoriul eomunei Balauseri, jud. Mures. A.B.A. Mures administreaza urmatoarele 'bunuri
imobile:
Regularizare pr. Nades, zona Nades - Balauseri. parte din nr. MF 64623, conform HG nr.
1705/2006 -Anexa 12 (nr. inventar 10033300). avand urmatoarele caracteristici: Lreg= 11,5
km, L ons= 0,93 km.
- "Acumularea nepermanenta Balauseri" an PIF 1980, parte din nr. MF 64174, conform HG nr.
1705/2006 - Anexa 12 (nr. inventar 10035000), baraj frontal din beton armat pe r. Tarnava Mica,
avand urmatoarele caracteristici tehnice: Vtot = V« = 24.5 milmc, Ldig = 13,8 km. Leg = 5,5 km, cu
diguri de aparare. constructii aferente acumularii.
-

C

OBLIGAŢII:
▪ este interzisă amplasarea de noi obiective sociale şi/sau economice în zonele inundabile ale
cursurilor de apă (Observaţie: zona dig – mal este zonă inundabilă). Pentru amplasarea unor
obiective-indiferent de destinaţie, în aceste zone este obligatorie scoaterea de sub inundabilitate a
zonei. Această măsură se va aplica doar cu acordul autorităţii de gospodărire a apelor, în condiţiile
legii, exprimat prin „Avizul de amplasament” (vezi Ordinul MMGA nr. 2/2006);
▪ de-a lungul cursurilor de apă naturale sunt instituite zone de protecţie în conformitate cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare .
În aceste zone nu este permisă amplasarea de obiective care ar putea împiedica accesul la albia
minoră şi de-a lungul acesteia.
▪ existenţa lucrărilor care induc şi zone de protecţie aferente în conformitate cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 2). Este interzisă amplasarea
oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice de orice fel:
➢ zona de protecţie de-a lungul digurilor de apărare împotriva inundaţiilor: 4 m spre interiorul
incintei, pentru asigurarea accesului utilajelor pentru întreţinerea digului;
Amplasarea oricăror obiective sociale şi/sau economice în zonele de protecţie a lucrărilor
hidrotehnice de orice fel, este interzisă.
În caz de modificare a destinaţiei terenului şi construcţiilor, precum şi a tuturor prevederilor propuse
prin Planul Urbanistic General, acesta se va supune procedurii legale de reglementare din punct de
vedere a gospodăririi apelor.
La faza de proiectare studiu de fezabilitate, în documentaţia pentru fundamentarea avizului de
gospodărire a apelor aferent fiecărui obiect de investiţii, se vor avea în vedere următoarele:
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realizarea lucrărilor de investiţii privind execuţia reţelei de apă/canal, lucrări reglementate de
Administraţia Bazinală de Apă Mureş;
extinderea reţelei de apă/canal pentru o acoperire de 100% a populaţiei;
eliminarea tuturor evacuărilor directe de ape menajere în cursuri de apă;
canalizarea pluvială va trebui proiectată astfel încât să asigure colectarea eficientă a apei
pluviale şi descărcarea acesteia în emisarii din zonă. Se interzice cu desăvârşire deversarea
canalizării menajere în canalizarea pluvială sau deversarea canalizării pluviale în canalizarea
menajeră;
definitivarea necesarului, respectiv a cerinţei de apă potabilă şi industrială, corespunzător
capacităţii efective ale dotărilor şi activităţilor desfăşurate;
corelarea strictă a capacităţilor de alimentare cu apă cu cele de canalizare/epurare a apelor
uzate;
analiza de detaliu a măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi zonarea corespunzătoare a
teritoriului;
interzicerea amplasării de lucrări sau construcţii, inclusiv cele de locuit, în albiile majore
inundabile ale cursurilor de apă, sau numai pe baza avizului de amplasament eliberat de autorităţile
de gospodărire a apelor, conform competenţelor acordate;
- instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară din jurul obiectelor ce compun sistemul de
alimentare de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005;
- lucrările de traversare a cursurilor de apă (poduri, podeţe, conducte etc.) se vor realiza numai cu
asigurarea condiţiilor de scurgere a apelor mari;
- ariile naturale şi rezervaţiile existente.
Se au în vedere şi următoarele aspecte:
• Deoarece comuna se găseşte în zona vulnerabilă la nutrienţii proveniţi din agricultură “Podişul
Transilvaniei”, este obligatorie aplicarea Codului de bune practici agricole şi respectarea prevederilor
din:
•
Directiva 91/676/EEC a UE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
proveniţi din surse agricole transpusă prin H.G. nr. 964/2000
•
Directiva 91/271/EEC a UE privind epurarea apelor uzate urbane transpusă prin H.G.
nr. 188/2002 şi H.G. nr. 352/2005.
În asemenea zone vulnerabile este obligatorie aplicarea Codului de bune practici agricole.
•
este obligatorie respectarea Directivei 80/68/EEC privind protecţia apei subterane împotriva
poluării cauzate de anumite substanţe periculoase transpusă prin H.G. nr. 351/2005 şi H.G. nr.
783/2006.
Având în vedere cele de mai sus, autoritatea de gospodărire a apelor îşi rezervă dreptul ca la fazele
ulterioare de promovare a proiectelor să impună, după caz, măsuri de siguranţă/restricţii pentru
protejarea corpurilor de apă de suprafaţă/subterană precum şi pentru atingerea şi menţinerea "stării
bune" a apelor de suprafaţă/subterană : astfel la executarea fiecărui obiectiv de investiţii din cele
menţionate în P.U.G., se va solicita, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmite
conform Ordinului Ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 661/2006, avizul de gospodărire
apelor.
2.9.2. Alimentare cu apă
În prezent nu există un sistem de alimentare cu apă potabilă si canalizare.
Rețeaua de apa potabilă este cuprins în Masterplan, stația de epurare urmând să fie amplasat in loc.
Agrișteu. Se va elabora in curând și studiul de impact.
Studiile pentru rezolvarea în sistem centralizat a alimentării cu apă şi canalizării relevă o bună
capacitate de asigurare a cerinţei de protecţie a mediului, importantă la nivelul fiecărei localităţi, mai
ales în condiţiile funcţionării mecanismului de descentralizare.
In prezent în localitatile comunei populaţia se alimentează cu apă si în sistem individual,din puţuri
de mică adâncime,situate în zone lenticulare,care în perioadele secetoase pot seca.
Din cauza lipsei de apă,în zonă au fost incendii care s-au soldat cu pagube materiale ,ceea
ce impune realizarea impreuna cu reteaua de distributie a apei potabile si a celei pentru hidranţi de
incendiu.
Calitatea necorespunzătoare a apei din fântâni,unde este depăşită concentraţia de nitriţi şi
nitraţi,precum şi lipsa apei potabile în perioada de secetă justifică şi mai mult necesitatea realizării
unei reţele de alimentare cu apă corespunzătoare.
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Secţiunea a II-a – Apa
(EXTRAS PATN)
Comuna prezintă disfuncționalități
alimentarea cu apă și canalizare

în

2.9.3.Canalizarea menajeră
Localitatile nu dispun in prezent de un sistem centralizat de canalizare menajera gospodariile
populatiei fiind prevazute cu latrine uscate in curte . Evacuarea apelor uzate menajere rezultate din
gospodării se face în fose septice şi bazine vidanjabile, existând riscul infestării pânzei freatice.
Sunt depuse și câștigate două proiecte de canalizare pentru satele Chendu și Bălăușeri.
Evacuarea apelor uzate se face prin vidanjare prin societăți specializate.
Pentru dimensionarea si proiectarea retelelor si pentru constructiile anexe se iau in calcul cf.STAS
1343 -1/1995 urmatoarele consumuri : nevoi gospodaresti,nevoi publice,nevoi pentru combaterea
incendiilor.
Canalizarea pluvială
Scurgerea apelor provenite din precipitaţii se realizează gravitaţional, printr-un sistem de şanţuri şi
rigole de-a lungul drumurilor, cu evacuare în emisarii locali.
2.9.4. Alimentarea cu energie electrică
Distribuirea energiei electrice se realizează în toate satele comunei de către unitatea teritorială a S.C.
F.D.F.E.E. Electrica Transilvania Sud S.A. - S.D.F.E.E. Târgu Mureş.
Localitatile sunt electrificată în totalitate. Cladirile sunt alimentate de la posturi de transformare
aeriene de zonă. De la aceste posturi sunt alimentate locuinţele, unităţile de producţie, dotările,
serviciile existente. Puterea posturilor este în funcţie de consumatori.
Distributiile sunt rezolvate majoritar prin retele aeriene. Societatea furnizoare de energie urmãreste
echilibrarea si asigurarea rezervelor de putere în diferite zone propuse pentru extindere functionalã,
tinând cont ca în general energia electricã este o energie curatã, nepoluantã, furnizând un suport bun
pentru dezvoltãri intensive si extensive.
Dezvoltarea zonelor de locuit si cu alte functiuni complementare va atrage extinderea reţelei
de alimentare cu energie electrică. în funcţie de necesităţi vor fi executate lucrări de mărire a
capacităţii. Aceste documentaţii vor fi întocmite de proiectanţi de specialitate. Se va urmări revizia şi
repararea reţelelor existente, redimensionarea posturilor de transformare pentru a satisface cererile
crescânde ale populaţiei.
2.9.5. Alimentarea cu gaze naturale
Reţeaua de distribuţie a gazului metan exista pe intreg teritoriul comunei , dar preţurile deosebit de
mari practicate face ca multi posesori de instalaţii pe gaze naturale să renunţe la ele şi să folosească
lemnele pentru încălzire sau pentru prepararea hranei. Retelele sunt amplasate pe străzile interioare
ale localităţilor.
2.9.6. Alimentarea cu caldura
Tendinta manifestatã în ultimii ani constã în separarea consumatorilor de cãldurã în entitãti mici
independente, dotate cu centrale proprii ce functioneazã pe combustibil gazos sau solid.
Dimensionarea s-a fãcut în functie de proprietãti, iar dotarea microcentraleleor s-a fãcut de regulã
cu echipamente performante, de înalt randament, conducând în ansamblu la economii importante de
energie în conditiile reducerii poluãrii.
2.9.7. Telefonie/internet/televiziune
Extinderea şi modernizarea centralelor telefonice în ultimii ani, a condus la creşterea numărului de
abonaţi în reţeaua de telefonie fixă.Oferta comercială în domeniul telecomunicaţiilor este dominată de
Compania Naţională de Telefonie Fixă Rom-Telecom şi de companiile de telefonie mobilă, cu acoperire
naţională Orange, Telecom.
În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii avansate în
telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. Modernizarea acestui sector va
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continua şi în viitor prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor digitale şi prin
dezvoltarea telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică.
Pe teritoriul comunei se recepţionează programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum şi
programele televiziunilor particulare ANTENA 1 şi PRO TV.
În ultima perioadă s-a dezvoltat reţeaua de televiziune prin cablu, care permite recepţionarea a
numeroase alte posturi de televiziune din România şi din străinătate, dar un avânt puternic a luat
televiziunea prin satelit oferită de firmele RDS, ROMTELECOM.
Piaţa serviciilor Internet este reprezentată în comună de Romtelecom - care furnizează mai multe tipuri
de servicii internet (www.romtelecom.ro). Pe raza comunei funcţionează servicii de Internet în bandă
largă (ADSL).
2.9.8. Gospodarie comunala
Depozite de deşeuri:
Sistemul de gestionare a deşeurilor urbane şi asimilabile este influenţat de o serie de factori generali
şi specifici. Dintre aceştia cei mai importanţi sunt: aria de acoperire cu servicii de salubritate,
cantitatea şi compoziţia deşeurilor colectate care sunt în strictă dependenţă cu mărimea şi caracterul
localităţii, condiţiile climatice şi dezvoltarea economică.
Cea mai mare parte a deşeurilor stradale este colectată manual cu mijloace rudimentare. O problemă
a salubrizări străzilor este numărul insuficient de recipienţi şi coşuri de gunoi stradal
Primaria are contract cu o societatea specializata
pentru colectarea si transportul deseurilor
menajere din gospodariile populatiei si nu prevede in prezent colectarea selectiva a deseurilor..
De asemenea exista un contract cu societatea comerciala specializata pentru preluarea si
neutralizarea deseurilor de origine animala;astfel nu este nevoie ca pe teritoriul comunei sa fie
amenajat un depozit temporar pentru astfel de reziduri.
Se semnaleaza depozite necontrolate pe malul paraielor sau în alte zone de pe domeniul public sau
privat dar sunt desființate permanent.
Pe raza comunei nu sunt ferme cu peste 100 capete de bovine, nu deține comuna platforme pentru
depozitarea dejecțiilor pentru fermierii mici.
Datorită modului de viaţă tradiţional nu s-au semnalat efecte de poluare, totuşi încep să devină o
problemă deşeurile menajere nedegradabile.
Prin PUG se propune colectarea selectiva a deseurilor menajere in pubele individuale si transportul
la un depozit zonal,cf.Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor care va fi corelat cu Master Planul
Sistemului de Management Integrat al Desurilor in judetul Mures.
Conform Planului Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 7 Centru,in judetul Mures sunt
prevazute doua depozite conforme:un depozit conform existent la Sighisoara si un depozit zonal de
deseuri nepericuloase amplasat la Sanpaul,investitie noua care se va realiza in cadrul proiectului
Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Mures ,regelementat prin Acordul de Mediu
nr.SB 14 din 17.12.2009 ,revizuit la 04.07.2011 ,emis de ARPM Sibiu.
Gospodăria comunală include probleme legate de asigurare a salubrităţii şi întreţinere a cimitirelor.
Problema asigurării salubrităţii trebuie studiată la nivelul întregii comune, integrată într-un sistem de
selectare diferențiată cu reciclare și depozitare zonală, modul în care se depozitează în prezent
deşeurile menajere fiind parţial necorespunzător (depozite necontrolate pe malul râului sau în alte
zone de pe domeniul public).
Asigurarea protecţiei şi conservării mediului nu se poate realiza în afara existenţei unui sistem
ecologic de alimentare cu apă şi canalizare (inclusiv tratarea apelor uzate)şi în acelaşi timp un sistem
de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.
Colectarea selectivă a deșeurilor se realizează in 8 insule de colectare. Operatorul colectează,
transportă, și valorifică selectiv deșeurile, și comunică evidența acestora prin rapoarte.
Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile
In zonele rurale sau în zonele unde se mai cresc animale (găini, iepuri, porci, etc.) marea majoritate a
deşeurilor biodegradabile sunt fie compostate individual, fie utilizate ca hrană pentru animale.
Colectarea deşeurilor voluminoase
In prezent nu există un sistem specializat de colectare a deşeurilor voluminoase. Dacă o gospodărie
generează deşeuri voluminoase, acestea sunt doar puse lângă container (punct de pre-colectare) şi
rămân acolo timp de mai multe zile sau săptămâni până se colectează deşeurile voluminoase.
Colectarea deşeurilor periculoase menajere
In prezent, deşeurile periculoase generate în gospodării şi mici firme nu sunt colectate separat.
Deşeurile periculoase de la gospodării şi mici firme, incluse în deşeurile municipale, reprezintă un risc
pentru procesele biologice din cadrul oricărui proces de compostare sau tratare mecano-biologică,
Anumite categorii de deşeuri periculoase cad sub incindenţa Schemelor de Responsabilitate a
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Producătorului, ca de exemplu bateriile şi acumulatorii sau DEEE. Cu toate acestea, există un număr
mare de deşeuri periculoase menajere care sunt în responsabilitatea administraţiilor publice.
Deşeuri minerale inerte
Utilizarea deşeuri minerale inerte ca materiale de umplutură, pentru amenajarea terenurilor, este una
dintre opţiunile cele mai utilizate în România.
Colectarea şi eliminarea deşeurilor menajere
Conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor
de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, se recomandă o zonă de protecţie
sanitară de minim 1000 m între amplasamentul vechilor depozite de deşeuri şi zonele protejate, zonă
în care se interzice amplasarea oricăror obiective cu excepţia celor destinate personalului de
întreţinere şi exploatare. Suprafaţa de teren inclusă în zona de protecţie sanitară poate fi exploatată
agricol, cu excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer.
Nu sunt amenajate pe teritoriul UAT depozite de deşeuri industriale. În gospodăriile unde sunt
crescute animale dejecţiile animale nu sunt gospodărite corespunzător, fiind stocate direct pe sol în
apropierea surselor de apă. În general nu se respectă distanţa de 10 m între amplasamentul
adăpostului pentru animale, a platformei de gunoi şi cea mai apropiată locuinţă sau sursă de apă.
Organizarea activităţii de deszãpezire a localităţii se desfăşoară pe baza unui plan stabilit prin
serviciul de salubritate, prin districtul drumuri judeţene. Încărcarea zãpezii se face manual, lipsesc
utilajele speciale pentru asemenea activităţi.
Cimitire
Cimitirele diferitelor culte ocupă o suprafaţă de 9,38 ha - cu posibilităţi de extindere.

2.10 Probleme de mediu
2.10.1 Factorii naturali şi mediului înconjurãtor
Mediul înconjurãtor este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi din activităţi umane,
care în strânsã interacţiune, influenţează echilibrul ecologic, determinã condiţiile de viaţă pentru om,
de dezvoltare a societăţii.
Echilibrul ecologic reprezintã raportul stabilit creat în decursul vremii, între diferitele grupe de plante,
animale şi microorganisme, precum şi interacţiunea acestora cu condiţiile mediului, în care trãiesc.
Poluarea mediului înconjurãtor, constã în acele acţiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic,
sau sã dãuneze sănătăţii, liniştii şi stãrii de confort a oamenilor ori sã provoace pagube economiei
naţionale prin modificarea calităţii factorilor naturali sau creaţi prin activităţi umane.
2.10.2 Protecţia apelor
În prezent pe teritoriul comunei nu există sector industrial care să utilizeze sau să evacueze direct
sau indirect în sursele de apă substanţe cuprinse în Lista I şi Lista II din H.G. nr. 351/2005.
Prin P.U.G. nu sunt prevăzute dezvoltări de sectoare industriale care să utilizeze sau să evacueze
direct sau indirect în sursele de apă substanţe cuprinse în Lista I şi Lista II din H.G. nr. 351/2005.
Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi satisfacerea celorlalte nevoi ale
economiei naţionale, apele de suprafaţă şi subterane, albiile, cuvetele şi malurile apelor de suprafaţă,
lucrãrile existente construite pe ape sau în legãturã cu acestea.
Protecţia apelor se asigurã prin:
*
desfăşurarea coordonatã a acţiunilor necesare pentru conservarea, dezvoltarea şi
valorificarea optimã a resurselor de apã în baza planurilor de amenajare a bazinelor hidrografice, şi a
planului de amenajare a apelor din teritoriul tãrii.
*
folosirea raţională a apei, cu respectarea reglementãrilor legale stabilite de organele
de specialitate, evitarea risipei de apã în toate domeniile precum şi creşterea gradului de reutilizare a
apei.
*
realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate, a lucrãrilor, instalaţiilor şi
dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterea poluãrii apelor, exploatarea la parametrii proiectaţi a
acestora.
*
întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale, a lucrãrilor de captare, a albiilor
şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor.
*
apãrarea apelor prin orice alte mãsuri împotriva poluãrii, ca acestea, sã poatã fi
folosite în scopurile necesare populaţiei, a economiei.
Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele supuse protecţiei - a apelor uzate,
deşeurilor, reziduurilor, sau produselor de orice fel, precum şi desfăşurarea activităţilor economicosociale, ce pot modifica regimul de scurgere, sau calitatea apelor, sunt admise numai în condiţiile
stabilite de organele de specialitate, potrivit prevederilor legale.

2.10.3 Protecţia subsolului
Principalele probleme de poluare, protecţie şi conservare a mediului sunt legate de absenţa parţială a
reţelelor de alimentare cu apă respectiv de absenţă a sistemului de canalizare, precum şi de
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existenţa şi funcţionarea unui sistem eficient de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.
(colectare selectivă, reciclare, depozitare arondată zonal).
Sunt în curs de extindere reţelele de alimentare cu apă şi de realizare reţelele de canalizare.
Gospodăriile existente depozitează gunoaiele în curţile caselor de locuit, de unde periodic sunt
transportate şi depozitate în zonele stabilite, iar o parte se împrăştie de câmp sub formă de
îngrăşământ natural. Această metodă tradiţională nu afectează în mod deosebit calitatea mediului,
dar pe termen lung calitatea apelor subterane poate fi afectată.

2.10.4 Protecţia solurilor
Modul de folosinţă al terenurilor corelat cu modul de acoperire al suprafeţelor cu vegetaţie şi cu tipul
de sol pune în evidenţă predominanţa terenurilor agricole, din fondul forestier, arboret, păşuni, fânaţe.
Având în vedere specificul economic al arealului nu există suprafeţe de sol afectate semnificativ de
activităţile antropice, doar soluri degradate ca urmare a unor fenomene naturale (erozoine, surpări,
etc).
În comună există puţine terenuri degradate ce necesită măsuri de combatere a fenomenului de
eroziune.
Majoritatea dealurilor au fost şi parţial sunt amenajate pentru cultivarea viţei de vie sau a pomilor
fructiferi, există plantaţii şi păduri ce stabilizează terenurile cu pante mai accentuate. Sunt necesare
lucrări de întreţinere şi dezvoltare a acestora prin terasări şi noi plantaţii

2.10.5 Protecţia calităţii aerului
Dintre categoriile de surse de poluare a atmosferei specifice activităţilor umane din zonă (poluare
industrială, poluare urbană datorită instalaţiilor de încălzire, trafic rutier urban şi de tranzit pe teritoriul
comunei) doar cele specifice aşezărilor umane (inst.de încălzire) şi căilor de transport DN, DJ şi DC
au relevantă. În teritoriul de studiu nu se prelevează probe în scopul monitorizării acestora.

2.10.6 Biodiversitatea şi protecţia naturii
Pe teritoriul administrativ a comunei se găsesc:
ROSCI 0384 Târnava Mică şi ROSPA 0028-Dealurile Tarnavelor şi Valea Nirajului.

2.10.7 Monumente şi ansambluri istorice
Secțiunea a III-a – Zone Protejate
(EXTRAS PATN)
In comună
sunt situri arheologice si
monumente istorice nominalizate in LMI
si RAN

Lista Monumentelor Istorice:
402 MS-II-a-A-15588 Ansamblul bisericii reformate sat AGRIŞTEU; comună 95 sec. XIII-XVIII
BĂLĂUŞERI
403 MS-II-m-A-15588.01 Biserica reformată sat AGRIŞTEU; comună 95 sec. XIII-XIV
BĂLĂUŞERI
404 MS-II-m-A-15588.02 Clopotniţă din lemn sat AGRIŞTEU; comună 95 sec. XVIII
BĂLĂUŞERI
457 MS-II-a-A-15625 Ansamblul castelului sat CHENDU; comună înc. Sec. XIX
BĂLĂUŞERI
458 MS-II-m-A-15625.01 Castel sat CHENDU; comună înc. Sec. XIX
BĂLĂUŞERI
459 MS-II-m-A-15625.02 Zid incintă sat CHENDU; comună înc. Sec. XIX
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BĂLĂUŞERI
521 MS-II-m-A-15664 Biserica romano-catolică sat DUMITRENI; comună 187 sec. XVII-XVIII
BĂLĂUŞERI
535 MS-II-a-A-15674 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate sat FILITELNIC; comună 98 sec. XV-XVIII
BĂLĂUŞERI
536 MS-II-m-A-15674.01 Biserica evanghelică sat FILITELNIC; comună 98 sec. XV-XVIII
BĂLĂUŞERI
537 MS-II-m-A-15674.02 Incinta fortificată, cu turnurile sat FILITELNIC; comună 98 sec. XV-XVIII
BĂLĂUŞERI
538 MS-II-m-A-15674.03 Casa parohială sat FILITELNIC; comună 98 sec. XVII
BĂLĂUŞERI
706 MS-II-a-B-15803 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate sat SENEREUŞ; comună sec. XVI-XIX
BĂLĂUŞERI
707 MS-II-m-B-15803.01 Biserica evanghelică sat SENEREUŞ; comună 1870-1873
BĂLĂUŞERI
708 MS-II-m-B-15803.02 Incinta fortificată, cu turnurile sat SENEREUŞ; comună sec. XVI-XVIII
BĂLĂUŞERI
Repertoriul Arheologic Naţional
115664.03-Castelul de la Chendu-Constructie tip castel, sat CHENDU -sec. XIX
115664.02-Sit arheologic de la Chendu -Podei-Locuire civilă, sat CHENDU-epoca bronzului, Hallstatt/sec/VII-VI
a. Chr, sec. VII-VI a. Chr.
115664.01-Sit arheologic Chendu-locuire civilă, sat CHENDU -Latene, Neolotic, Epoca bronzului
115665.03-Sit arheologic Agristeu-sub Dealul Cetatii-locuire civilă, sat AGISTEU - epoca romana, epoca
bronzului, Hallstatt, epoca migraţiilor
115655.02-Asezarea culturii Cotofeni de la Agristeu-Dealul Cetatii-locuire civilă, sat AGRISTEU- epoca brozului
115655.01-Asezarea eneolitica de la Asgristeu-Pasune -locuire civilă, sat AGRISTEU- eneolitic
115691.01-Tezaurul de argint dacic de la Senereus-Depozit/tezaur, sat SENEREUS, epoca dacică, epoca
romană
115673.01-Turnul de pază roman de la Dumitreni, locuire civilă, fortificaţie, sat DUMITRENI, epoca romană

Până la identificarea topografică definitivă a acestor amplasamente şi a includerii lor Planul Urbanistic
General prin Regulamentul aferent se prevede obligativitatea obţinerii avizului de specialitate pentru
descărcarea de sarcina arheologică pentru obiectivele ce solicită autorizaţie de construcţie în zonele
aferente teritoriului intravilan în care sunt semnalate posibile situri arheologice.
Monumente, ansambluri si situri istorice
Conform Legii nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, adoptată la Florenţa
la 20 octombrie 2000, "Peisajul desemnează o parte de teritoriu percepută ca atare de către
populaţie, al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani".
"Protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor semnificative sau
caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia
naturală şi/sau de intervenţie umană".
Zone de protecţie ale monumentelor istorice. Definire.
Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie prin care se asigură conservarea
integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural
Zona de protecţie, constituită ca un teren format din parcele cadastrale situate în jurul monumentului,
asigură perceperea nealterată a acestuia. în zona de protecţie se instituie servitutile de utilitate
publică şi reglementările de construire pentru:
-păstrarea şi ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau diminuarea factorilor
poluanţi de orice natură;
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-păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea şi
supravegherea construirii;
-păstrarea şi valorificarea potenţialului arheologic.
Delimitarea zonelor construite protejate
In 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.
In 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.)

2.10.8. Spaţii verzi
Componentă a dezvoltării durabile a localităţilor, necesitatea asigurării spaţiilor verzi în intravilanul
proiectat este prevăzută de Legea 24/2007 şi Legea 313/2009 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din zonele urbane şi se referă la asigurarea calităţii factorilor de mediu şi a stării de
sănătate a populaţiei.

Disfuncţionalităţi
Disfuncţionalităţile principale sunt cauzate de conditiile naturale de amplasare a
localităţilor,de relieful existent, cât şi a lipsei momentane a echipării edilitare care sa functioneze la
parametrii optimi.
(Principalele probleme de poluare, protecţie şi conservare a mediului sunt legate de absenţa
momentana a functionarii reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi de existenta si
functionarea unui sistem eficient de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere-colectare
selectiva,reciclare,depozitare arondata zonal).
Sistemul echipării edilitare în diferite zone, a alimentării cu apă şi a canalizării menajere
centralizate este o cerinţă permanentă din partea populaţiei.
Alte disfuncţionalităţi:
Străzile locale sunt neamenajate, cu profil transversal insuficient definit :trotuare, rigole, acostamente,
marcaje, cu îmbrăcăminţi necorespunzătoare,cu intersecţii neamenajate cu drumul judeţean, refugii şi
parcaje lipsă)

•

intersecţii neamenajate cu drumul judeţean, refugii şi parcaje lipsă;
•
trasee meandrate şi neamenajate ale pârâurilor ce traversează sau mărginesc toate
localităţile comunei
•
îmbătrânirea fondului de locuit in anumite zone;
•
lipsa tuturor dotărilor şi serviciilor necesare unei convieţuiri durabile, calitatea acestora;
•
insuficienta punerea în valoare a dotărilor vechi cu arhitectură specifică;
•
insuficienta spaţiilor de agrement, turism, sport,a traseelor pietonale de promenada.
Prioritãti:
În zonele cu terenuri libere în intravilan trebuiesc elaborate planuri urbanistice zonale sau de detaliu
cu propuneri de lotizãri pentru constructii individuale indicând amplasamentele optimale pentru dotãri
de învãtãmânt, sanitare, politico-administrative sau culturale. Toate acestea se vor realiza cu
respectarea drepturilor de proprietate, prevãzându-se si modalitãtile de gestionare a terenului.
Imbunãtãtirea conditiilor relativ limitate de ocupare a terenului în zonele din extremitatea
intravilanului construit prin extinderea cãilor de acces;
Introducerea în regulamentul de construire de prevederi care sã contribuie la îmbunãtãtirea
zonificãrii functionale;
Remedierea prin lucrãri hidrotehnice, hidroameliorative si antierozionale a zonelor afectate ale
cadrului natural.

2.11. Necesităţi şi optiuni ale populaţiei
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Administratia publicã localã doreste prin prevederile PUG, crearea unei strategii care sã asigure
cadrul pentru dezvoltare durabilã a localitãtii, strategie cu etape posibil de stabilit în functie de
oportunitãtile financiare ce se vor ivi în perioada urmãtoare.
Opţiunea principală este aceea de dezvoltare durabila a localităţilor, de asigurare a condiţiilor de
viaţă, a unui balans optim intre resurse si posibilitati de dezvoltare ,tradus in locuri de munca si o
buna calitate a seviciilor.
Dorinţele populaţiei vizează în primul rând soluţionarea disfuncţionalităţilor constatate şi sunt
orientate către următoarele direcţii:
• menţinerea, întreţinerea şi completarea fondului construit existent;
• extinderea intravilanului şi reglementarea zonelor sale în vederea asigurării cadrului legal pentru
realizarea de construcţii noi
• utilizarea cât mai eficientă a terenului disponibil în condiţiile respectării dreptului de proprietate;
• valorificarea la un nivel mai ridicat a resurselor naturale existente, protejarea cadrului natural;
• amenajarea şi executarea lucrarilor ce previn riscurile naturale;
• o necesitate imediată pentru promovarea unei locuiri durabile este îmbunătăţirea infrastructurii, a
lucrărilor tehnico-edilitare in principal asigurarea cu alimentare cu apă şi canalizare a întregii
comune.
• imbunătăţirea ca număr şi calitate a serviciilor, realizarea de locuri de muncă pentru stabilizarea
populaţiei prin IMM-uri, SRL-uri sau alte asocieri şi forme posibile în condiţiile legii, gospodărirea
ecologică a deşeurilor reprezintă de asemenea necesităţi şi opţiuni ale populaţiei.

3.
PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
(STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ A LOCALITĂŢILOR)
Strategia de dezvoltare spaţială a localităţilor comunei, reflectată în propunerile de organizare
urbanistică, urmăreşte ilustrarea unui grup de măsuri coerente îndreptate spre:
- Protecţia mediului, a peisajului natural, a factorilor culturali;
- Refacerea/construcţia infrastructurii adiacente, strict necesare unor viitoare activităţi industrialagricole în regiune;
- Crearea şi susţinerea unor firme mici şi mijlocii, care să angajeze o parte a locuitorilor;
- Contribuţia la finanţarea micilor afaceri, prin resurse locale sau atrase (ex. Prin credite rurale);
- Păstrarea şi consolidarea ocupaţiilor agricole, tradiţionale;
- Îndreptarea spre activităţi de turism;
- Sprijinirea tinerilor care urmează diferite forme de învăţământ;
- Favorizarea accesului la informaţie;
- Participarea la dezvoltarea generală a comunităţii, pe fondul „unităţii prin diversitate”.

3.1.Studii de fundamentare
La reactualizarea planului urbanistic general s-au folosit studiile urbanistice existente, datele obţinute
de la Direcţia Judeţeană de Statisticã şi pe teren de la unităţile existente şi de la administraţia localã,
Studiul istoric (întocmit de dr. Kovács Zsolt, dr. Weisz Attila, dr. Mihaly Melinda istorici de artă), Studiul
arheologic (întocmit de arhg. Dr Anca Nitoi/arh. Mihai Tuca), studiul pedologic (întocmit de OSPA
Mureş), Studiul Topo (întocmit de SC AGY TOP SRL, Studiul de evaluare adecvată şi Raportul de
Mediu (întocmit SC NATURALNET SRL), documentaţia de gospodărirea apelor (întocmit de SC
RAPID PROIECT SRL).
Fundamentarea unei previziuni a gradului de dezvoltare rurală în prezent este dificil de făcut ca în
studiile anterioare pe baza metodelor de anticipare clasică a evoluţiei demografice.
În conjunctura actuală a evoluţiei societăţii româneşti, dominată de cicluri de dezvoltare şi de stagnare
sau recesiune şi de fenomene dificil de anticipat se impun studii complexe în ideea unui management al
dezvoltării globale (cu componente economice, demografice, tradiţionale etc.).
Situarea comunei adiacent zonei culoarului Mureşului favorizează condiţiile de dezvoltare, poziţionândo într-o arie de drenaj şi schimb a geocomponentilor materiali şi informaţionali (apa, populaţie, fluxuri de
informaţii şi transport). Dispunerea în sectorul median al judeţului pe direcţia nord-est/sud-vest, comună
are potenţial pentru integrarea în programe de dezvoltare ce depăşesc aria strict locală.
Aceasta reprezintă o limită activă de convergenţă şi transfer între zone având potenţial diversificat de
dezvoltare şi un remarcabil rol de susţinere şi amplificare a efectului de centralitate.

3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi
Având o amplasare geografică favorabilă, fiind aşezată pe artere importante de circulaţie judeteana.
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in apropierea mun.Tg.Mures ,Sovata si Tarnaveni ,cu perspective bune de dezvoltare, in apropierea
unei artere de circulaţie importantă, cu o populaţie stabilă în decursul ultimelor decenii, comuna are
şanse de a se dezvolta durabil .
Existenţa în interiorul intravilanului propus a unor terenuri pentru extinderea zonei de locuit , a
dotărilor, valorificarea la un nivel mai ridicat al terenurilor, va duce la crearea unor condiţii mai bune
de locuire , la ridicarea nivelului de dotare a localităţilor.
Dezvoltarea sectorului primar si tertiar va conduce la cresterea numarului de locuri de munca.
Teritoriul comunei cuprinde terenuri agricole suficient de mari pentru a putea asigura o dezvoltare
durabila a comunei.Prin realizarea unor investiţii în infrastructură şi dotări edilitare se vor putea crea
condiţii de atragere a unor investitori în domeniul industriei de prelucrare a produselor agricole a
industriei prelucatoare de resurse disponibile (lemn, piatra,etc)şi a serviciilor.
Realizarea alimentării cu apă potabilă,cât şi realizarea unor sisteme locale de evacuare a apelor
uzate,vor asigura condiţii favorabile dezvoltării. Pentru realizarea lor primăria comunei va trebui să
aloce fonduri importante din bugetul local şi din alte surse extrabugetare.
De asemenea trebuie dezvoltate în prima etapă serviciile, comerţul şi alimentaţia publică. Dezvoltarea
creşterii animalelor, a unor întreprinderi mici de prelucrare a produselor locale ,a diferitelor servicii va
putea ocupa forţa de muncă existentă.
Aceste acţiuni trebuie să fie coordonate şi corelate prin grija primăriei, a consiliului local, stabilind
priorităţile şi anvergura lucrărilor, colaborarea cu satele şi comunele învecinate.
Proiectul de dezvoltare rurală globală, trebuie să evidenţieze factorii capabili să stimuleze creşterea
potenţialului economic (implementare de noi tehnologii de producţie industrială sau agricolă), să
stimuleze creşterea potenţialului economic (retehnologizare), refacerea efectivelor de animale, sisteme
viabile de consultanţă agricolă, accesul la rezultatele cercetării ştiinţifice, posibilităţi de instruire, etc.
Strategia locala de dezvoltare include numeroase componente de la metode general-financiare cum ar
fi fondurile cu destinaţii speciale sau subvenţiile până la mijloace specializate pe domenii de activitate,
terenuri echipate ce favorizează implementarea unităţilor de producţie industrială sau servicii,
stimularea apariţiei diferitelor forme de exploataţii agricole - ferme familiale - de subzistenţă, microferme
- mixte, specializate, ferme asociative , agricultura si turism ecologic ,etc.
În acelaşi context al dezvoltării globale a ruralului se pot înfiinţa sau reînfiinţa unele game de ocupaţii
neagricole ramuri ale industriei mici bazate pe resurse locale, ale cooperaţiei comerţului sătesc, ale
agroturismului rural, sau renaşterea unor meserii abandonate (rotari, fierari, tâmplari, dulgheri, artizani,
olari, ţesători, cărămidari, impletitori de nuiele, rafie, pănuşi, stuf etc.).
Prioritar, pe termen scurt este stabilirea intravilanelor pentru toate localităţile, pentru a crea cadrul legal
de dezvoltare urbanistică şi asigurarea cu utilităţi. Acestea din urmă sunt investiţii de utilitate publică ce
pot fi asigurate de la buget, pe baza unor documentaţii ce se vor aviza şi aproba conform legilor în
vigoare.
Priorităţi pe termen lung, în corelare cu investiţiile judeţene sau naţionale promovate de stat sunt:
- depozitul de gunoi zonal-în curs de pregătire prin asociere cu celelalte localităţi din judeţ,
- obiective cu caracter turistic pentru a pune în valoare cadrul natural atât de generos, la care o
contribuţie preţioasă o pot aduce bisericile, monumentele istorice, prin promovarea turismului religios.
Potenţialul turistic antropic este complementar celui natural, în această categorie a resurselor şi
obiectivelor turistice fiind incluse obiectivele cultural - antropice (monumente istorice) precum şi cele
care se leagă de cultura materială şi spirituală din mediul rural (obiceiuri, tradiţii, etc.).
Aceste aşezări săteşti cu biserici fortificate se află pe lista Patrimoniului Universal UNESCO, şi ele
formează un tot unitar cu valoare istorică, cuprinzând moduri de organizare a spaţiului, clădiri şi urme
de activităţi umane care îşi pun pecetea asupra împrejurimilor. Ele constituie o realizare arhitecturală
deosebită datorită diversităţii şi folosirii gamei de tipare defensive din faza târzie a evului mediu
european.
Poziţia actuală este favorabilă dezvoltării unor relaţii mai strânse cu comunele şi oraşele din apropiere,
fiind necesare schimburi comerciale bazate pe libera iniţiativă, în condiţii de piaţă.
Modernizarea drumurilor de toate categoriile este o condiţie necesară pentru un transport civilizat, în
siguranţă şi pentru a apropia distanţele dintre localităţi.

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Studiile teritoriale care preced reactualizarea PUG, (PTAJ) fundamentează principiile dezvoltării
sinergice rezervând diferitelor teritorii din spaţiul judeţului, roluri mai mult sau mai puţin specializate în
dezvoltarea globală a zonei.
Prin poziţie şi istoric al dezvoltării comună a fost un partener activ al întregii zone pentru dezvoltarea
funcţiunilor economice complementare (mică industrie, agricultura, de aprovizionare a zonei
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orăşeneşti), rezervă de spaţiu pentru noul concept de dezvoltare a locuirii de tip individual şi al locuirii
sezoniere-case de vacanţă.
Pentru optimizarea legăturilor rutiere şi asigurarea unui suport pentru dezvoltarea localităţilor
comunei este necesară reabilitarea suprafeţelor carosabile ale străzilor din perimetrele intravilane
stabilite cât şi a drumurilor comunale şi judeţene.
De asemenea este necesară asigurarea tuturor cerinţelor legate de drumuri şi anume, spaţii de
parcare, şanţuri de colectarea a apelor meteorice curăţate, intersecţii amenajate conform normelor.
Prin asigurarea acestor cerinţe se vor îmbunătăţii legăturile cu municipiile Tg-Mureş, Târnăveni şi
oraşul Sovata şi se va asigura un cadru propice dezvoltării localităţilor comunei. (cel de atragere a
forţei de lucru din teritoriul înconjurător şi de aprovizionare cu produse agricole a centrelor urbane din
judeţul Mureş).
Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Turda - Cluj Napoca care va trece pe un traseu în apropiere de
Târgu Mureş, la est, dincolo de comună Ungheni, dobândirea statutului de aeroport internaţional al
aeroportului din Tg. Mureş şi aprobarea prin Hotărâre de guvern a zonei libere, coroborate cu
aderarea judeţului la programul european întitulat "REGIUNI EUROPENE ALE VIITORULUI" prin
care judeţul face parte din REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU (nr. 7), alături de alte cinci
judeţe: Braşov, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna (din care numai Sibiu mai are aeroport internaţional)
ar putea crea noi perspective de dezvoltare economică pentru judeţul Mureş şi implicit ale localităţilor
comunei.
Conform PATJ Mureș volXII DIRECŢILE DE DEZVOLTARE prevăzute în Planul de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport sunt următoarele:
A. Reţeaua de căi rutiere
1. Autostrăzi:
1.13. Turda-Târgu Mureş-Sighişoara-Făgăraş;
1.16. Târgu Mureş-Piatra-Neamţ-Roman-Târgu Frumos-Iaşi-Sculeni*);
2. Drumuri expres sau cu 4 benzi:
2.14. Moisei-Năsăud-Bistriţa-Reghin-Târgu Mureş;
2.16. Reghin-Miercurea-Ciuc-Târgu Secuiesc;
2.21. Sibiu-Mediaş-Sighişoara-Odorheiu Secuiesc-Miercurea-Ciuc;
B. Reţeaua de căi feroviare
3. Linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi:
3.05. Târgu Mureş-Sighişoara;
C. Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi
1. Căi navigabile la care se vor execută lucrări de amenajare:
1.16. Râul Mureş de la frontieră până la Alba Iulia;
D. Reţeaua de aeroporturi
1. Aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare:
1.13. Aeroportul Târgu Mureş;

3.4

Dezvoltarea activităţilor economice

Relansarea economică a localităţilor comunei trebuie să plece de la o valorificare a resurselor
solului şi subsolului, a capacităţilor existente şi forţei de muncă din teritoriu.
Având în vedere proprietatea în exclusivitate particulară asupra terenurilor cu o agricultură şi cu o
zootehnie care au o producţie destul de însemnată, proprietarii acestora ar trebui să înfiinţeze mici
unităţi de producţie, nepoluante, care să prelucreze produsele primare obţinute şi care să poate fi
amplasate în apropierea zonei de locuit, sau chiar pe lotul particular.
Din punct de vedere al activităţii economice, potenţialul existent permite continuarea dezvoltării
producţiei agricole agricole (cu posibilitatea înfiinţării de culturi bio sau ecologice), creşterea
animalelor, valorificarea produselor şi a derivatelor, fie în formă individuală fie în asociaţii.Ar trebui
desvoltate activităţile de prelucrare ale produselor agricole şi de origine animală, pentru a mări
potenţialul economic al localităţii.
Este de dorit înfiinţarea de mici întreprinderi de prelucrare a masei lemnoase existente şi în acest fel
de creştere a veniturilor la nivel de comună şi a diferitelor localităţi componente.
Deasemenea dezvoltarea serviciilor, a dotărilor sociale, a agroturismului, pot prezenta o alternativă
pentru populaţia comunei.
Dezvoltarea turismului, a reţelei de dotări legată de aceasta, vor aduce investiţii, oferta locurilor de
muncă va creşte.
Atragerea unor investitori străini pentru realizarea unor întreprinderi mixte pot crea noi locuri de
muncă în localităţile comunei.
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3.5. Evoluţia populaţiei
Având în vedere evoluţia de până acum, chiar în condiţiile perioadei de tranziţie, putem aprecia că
populaţia poate fi menţinută evitându-se astfel fenomenul de depopulare.
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, ridicarea veniturilor populaţiei, realizarea infrastructurii necesare, a
lucrărilor de echipare tehnico-edilitară vor ajuta stabilizarea populaţiei, a forţei de muncă. Astfel
extinderea intravilanului localităţilor, creşterea zonelor de locuit, poate atrage o parte din cei
disponibilizaţi din industriile oraşului învecinat.
O prognoză favorabilă ar fi stabilizarea numărului de locuitori prin inversarea sensului sporului migrator
şi stabilizarea populaţiei tinere şi de vârstă medie în localitate, fenomen posibil de imaginat în prezent.
Ultimul plan de amenajare a teritoriului judeţului Mureş ce conţine şi elemente de estimare a
populaţiei de perspectivã aratã menţinerea populaţiei în parametrii actuali, sau în variantã o creştere
moderatã.
Calculul populaţiei de perspectivã se poate realiza prin varianta biologicã şi cea tendenţială.
În cazul actual nici una dintre metode nu s-a folosit datoritã condiţiilor existente şi particularităţilor
generate de starea de tranziţie în viaţa socialã.
La metoda biologicã baza creşterii ar trebui sã fie rata sporului natural care de abia în ultimul an a
manifestat o uşoară tendinţa de revenire la valori pozitive.
La metoda tendenţială baza calculului este populaţia ocupatã - care momentan stagnează.
O prognoză favorabilă ar fi stabilizarea numărului de locuitori prin inversarea sensului sporului migrator
şi stabilizarea populaţiei tinere şi de vârstă medie în localitate, fenomen posibil de imaginat în prezent.

3.6

Organizarea circulaţiei

Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Este foarte importantă extinderea şi îmbunătăţirea legăturilor dintre localităţile comunei şi dintre
teritoriile învecinate.
Pentru optimizarea legăturilor rutiere şi asigurarea unui suport pentru dezvoltarea localităţilor
comunei este necesară reabilitarea suprafeţelor carosabile ale străzilor din perimetrele intravilane
stabilite cât şi a drumurilor comunale şi judeţene.
De asemenea este necesară asigurarea tuturor cerinţelor legate de drumuri şi anume, spaţii de
parcare, şanţuri de colectarea a apelor meteorice curăţate, intersecţii amenajate conform normelor.
Prin asigurarea acestor cerinţe se vor îmbunătăţii legăturile cu municipiul Tg-Mureş şi Târnăveni şi
se va asigura un cadru propice dezvoltării localităţilor comunei.
Organizarea circulaţiei
3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere
Arterele principale ce deservesc comună o constituie E60, DN13A, DJ142, DC61 DC48 şi DC62.
Organizarea circulaţiei rutiere, a mobilităţii, a legăturilor comerciale şi a transportului de marfă şi
persoane vor constitui baza dezvoltării zonei comunei. Fiind amplasată în apropierea municipiilor
Tg-Mureş şi Târnăveni, printr-un transport în comun extins localitatea poate deveni o unitate
administrativ –teritoriala, cu rol polarizator teritorial. Extinderea zonei de locuit oferă condiţii pentru
amplasarea unor noi loturi pe case individuale. Din acest punct de vedere sunt necesare:
*
extinderea şi îmbunătăţirea legăturilor transportului local, a transportului în comun
către municipiul Tg-Mureş şi mun. Târnăveni;
*
continuarea modernizării drumurilor judeţene şi comunale.
3.6.2 Organizarea circulaţiei feroviare
Comună beneficiază de transport feroviar pe teritoriul administrativ.
3.6.3. Organizarea transportului în comun
Organizarea circulaţiei rutiere, a mobilităţii, a legăturilor comerciale şi a transportului de marfă şi
persoane vor constitui baza dezvoltării zonei comunei. Fiind amplasată în apropierea municipiilor Tg.
Mureş şi Târnăveni, printr-un transport în comun extins, localitatea poate deveni o unitate
administrativ –teritoriala, cu rol polarizator teritorial. Extinderea zonei de locuit oferă condiţii pentru
amplasarea unor noi loturi pe case individuale. Din acest punct de vedere sunt necesare:
*
extinderea şi îmbunătăţirea legăturilor transportului local, a transportului în comun
către municipiul Tg-Mureş şi Târnăveni;
*
amenajarea străzilor din satele comunei, asfaltarea sau împietruirea lor, amenajarea
unor trotuare şi şanţuri la marginea lor pentru a rezolva problema apelor pluviale, legarea lor la
pârâurile existente în fiecare localitate;
*
amenajarea de spaţii pentru parcarea autovehicolelor;
3.6.4. Organizarea circulaţiei pietonale
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În localităţile comunei reabilitarea strãzilor va urmãri refacerea trotuarelor dupã proiecte ce conţin şi
facilităţi destinate persoanelor cu dizabilităţi, reţeaua pietonalã urmãrind traseele carosabile dar
beneficiind şi de alte trasee ("în pieptene") care sã lege diferite zone prin spaţii exclusiv pietonale.

3.7. Intravilan propus, zonificare funcţională. Bilanţ teritorial
Stabilirea perimetrelor de intravilan are la bază tema autorităţii locale, susţinută de necesitatea tinerii
sub control reglementar a terenurilor cu potenţial urbanistic în scopul dezvoltării coerente.
Destinaţia principalã a diverselor zone ale teritoriului intravilanului s-a stabilit prin împărţirea în unităţi
teritoriale de referinţă (UTR) delimitate de strãzi existente sau parcele cadastrale - acestea
cuprinzând zone cu aceleaşi caracteristici urbanistice.
De asemenea delimitarea UTR-urilor coincide pe cât posibil cu perimetrele pentru care se vor
elabora planuri urbanistice zonale sau de detaliu.
Zonele funcţionale stabilite, dezvoltă activitatea dominantă a fiecărei zone a teritoriului, rezultând
astfel o împărţire ce reia principalele categorii de zone descrise în analiza situaţiei existente.
În propunerea făcută s-a reconsiderat limita intravilanului incluzându-se în aceste toate suprafeţele
ocupate de construcţii, precum şi suprafeţele ce prezintă un cert potenţial de dezvoltare (căi de
acces, trasee şi reţele etc.), în idea preliminării zonelor ocupabile de construcţii noi pe o perioadă
viitoare determinată în timp.
Dezvoltarea fondului locuibil este în strânsă relaţie cu numărul şi posibilităţile materiale ale
populaţiei şi cu funcţiunea tradiţională dezvoltată în timp de locaţii pentru locuinţe de vacanţă ale
populaţiei urbane.
Se estimează dezvoltarea fondului locuibil atât prin reabilitarea celui existent cât şi prin construirea
de case noi.
Funcţiunile de bază ale localităţilor vor fi în continuare de locuire, în diferitele variante de densitate cu
dotările complementare aferente, producţia agricolă, industrială/depozitare şi prelucrare a produselor
proprii, servicii.
La stabilirea perimetrelor de intravilan propuse s-au consultat organele locale, luându-se în
considerare, opţiunile populaţiei şi nevoile stringente pentru fiecare localitate în parte.
Având în vedere posiblităţile de dezvoltare, cerinţele populaţiei şi a autorităţilor locale, intravilanul
localităţii, a centrului de comună a fost extins. Creşterea esenţială se înregistrează la zona de
locuinţe şi funcţiuni complementare. Celelalte localităţi asemenea se vor dezvolta, va creşte
intravilanul fiecărei localităţi în scopul cuprinderii terenurilor deja construite ce necesită monitorizare
prin reglementări precum şi a terenurilor de rezervă pentru funcţiuni viitoare potrivit tendinţelor
manifestate până în prezent.
Noile zone vor fi amenajate în funcţie de trama stradală şi posibilităţile de echipare pe baza unor
documentaţii urbanistice cf. legislaţiei în vigoare, pentru a ocupa cât mai economic şi raţional terenul.
Se propune menţinerea zonificării existente, completarea ei cu noi zone, echiparea lor cu lucrări
tehnico-edilitare. Se propune extinderea dotărilor, creşterea lor mai ales calitativă, înfiinţarea unor
servicii, funcţiuni complementare zonei de locuit.
Justificarea suprafeţelor propuse a fi introduse în intravilan
- Unul dintre argumentele justificative în favoarea introducerii de terenuri suplimentare în intravilan
pentru localităţile comunei îl reprezintă numărul populaţiei stabile- cca 5000 locuitori -precum şi
relativă constantă a dinamicii acesteia cu scăderi nesemnificative în ultimii 20 de ani (5064 loc. în
2002 şi 4889 loc.la recensământul din 2011);
Astfel comună cuprinde după dimensiunea demografică sate mari (cu populaţie cuprinsă între 12004000 locuitori) loc. Bălăuşeri (1226 loc.), loc. Chendu (1473 loc.) şi sate mijlocii şi mici (cu populaţie
cuprinsă între 100-1000 locuitori) loc. Agristeu (776 loc.), Dumitreni (478 locuitori), Senereus (708
loc.) locuitori), Filitelnic (228 locuitori);
Din punct de vedere al structurii vetrei ca expresie cantitativă a gradului de concentrare al
gospodăriilor în vatră, satele comunei prezintă o structură predominant liniară sau adunată,
conformată după tradiţia de construire a populaţiei maghiară, putem vorbi în acelaşi timp de o textură
(modalitate de dispunere a reţelei stradale) geometrizată.
Aceste caracteristici coroborate, constituie argumente pentru justificarea unor perimetre intravilane
relativ compacte care să asigure pe lângă corelarea perimetrelor cu dezvoltarea derulată în ultimii 15
ani (2001-2016) în acelaşi timp şi premiza dezvoltării teritoriale pentru următorii 10 ani.
În favoarea justificării perimetrelor propuse a fi introduse în intravilan pot fi adăugate şi alte
argumente, astfel:
- Din punct de vedere al activităţilor economice comună se înscrie în rândul comunelor cu funcţiuni
mixte (agrar-industriale cf. PATJ Mureş), clasificare care o situează între arealele cu potenţial
semnificativ de dezvoltare fiind situată în culoarul vectorial al văii Tarnavei Mici;
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- Amplasarea comunei adiacent axelor de comunicaţie din culoarul r. Târnava Mică unde în funcţie de
circumstanţele sociale, economice şi sociale din ultimul secol, s-a dezvoltat o reţea de drumuri şi căi
ferate reprezintă un factor favorizant pentru premizele dezvoltării durabile;
- Existenţa în loc. Ganesti (reşedinţa de comună) a tuturor dotărilor minime obligatorii pentru localităţi
de rangul 4 şi a altora suplimentare, fapt ce consolidează potenţialul de atractivitate pentru
stabilizarea sau creşterea demografică; trebuie specificat în plus ca din punct de vedere al zonelor de
influenţă şi ai polilor urban/rurali de creştere, comună se află sfera de influenţă exercitate de oraşul
Târnăveni (PATJ Mureş) având toate posibilităţile să se constituie ea însăşi că un loc central (pol
rural de creştere) că sfera de influenţa în principal pentru comunele situate în valea r. Târnava Mică,
amonte de loc. Târnăveni. Introducerea în intravilan a câtorva trupuri izolate a avut în vedere
documentaţii de urbanism anterior aprobate sau proiecte ale Consiliului Local, dezvoltate de acesta
sau în parteneriat public-privat.
Dezvoltarea unui teritoriu depinde esenţial de starea, rangul, tipologia şi nivelul de dezvoltare a
infrastructurii teritoriale care dictează mai departe modulde dezvoltare ale celorlalte componente
antropice (aşezare, modul de dezvoltare economică a teritoriului, etc.
Reţeaua căilor de transport şi comunicaţii este determinantă pentru dezvoltarea economică şi
reprezintă un avantaj major în competiţia naţională pentru dezvoltarea spaţială şi socială a teritoriului.

INTERSECŢIA DRUMURILOR NAŢIONALE CU LIMITA U.A.T. BĂLĂUŞERI
ŞI CU LIMITELE INTRAVILANULUI EXISTENT ŞI PROPUS

Teritoriul administrativ
DN 13
DN 13A

140+697
148+855
0+000
0+633

INTRARE
IEŞIRE
PORNIRE
IEŞIRE

Limita intravilan existent loc. BĂLĂUŞERI
DN 13
DN 13A

145+929
146+295
0+000
0+286

INTRARE
IEŞIRE
PORNIRE
IEŞIRE

Limita intravilan propus loc. BĂLĂUŞERI
DN 13
DN 13A

145+565
147+132
0+000
0+562

INTRARE
IEŞIRE
PORNIRE
IEŞIRE

Limita intravilan existent loc. CHENDU
DN 13

141+656
144+350

INTRARE
IEŞIRE

Limita intravilan propus loc. CHENDU
DN 13

141+478
144+305

INTRARE
IEŞIRE

POZIŢIA KILOMETRICĂ A INDICATOARELOR DE LOCALITATE PE
DRUMURILE NAŢIONALE DIN U.A.T. BĂLĂUŞERI
DN 13
SIGHIŞOARA
- 145+565
STÂNGA,
BALAUSERI
DREAPTA
STÂNGA,
DN 13 BALAUŞERI-TARGU 146+298
DREAPTA
MUREŞ
STÂNGA,
DN
13A
BALAUŞERI- 0+605
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SOVATA
DN 13
SIGHIŞOARA
- 141+511
CHENDU
DN 13 CHENDU-BALAUŞERI 144+350

DREAPTA
STÂNGA,
DREAPTA
STÂNGA,
DREAPTA

ZONE FUNCŢIONALE BĂLĂUŞERI
PROPUS Ha

PROPUS %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

8,53

6,04

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

66,27

46,96

ZONE MIXTE

31,25

22,15

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCŢIE/DEPOZITARE

9,93

7,04

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,00

0,00

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

8,45

5,99

ZONE TAMPON CU FUNCŢIUNE SPAŢII VERZI DE
PROTECŢIE

1,20

0,85

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

8,86

6,28

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

4,67

3,31

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

0,00

0,00

APE

1,95

1,38

PĂDURI

0,00

0,00

141,11

100,00

TOTAL INTRAVILAN

ZONE FUNCŢIONALE AGRIŞTEU
PROPUS Ha

PROPUS %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

2,55

3,68

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

42,02

60,63

ZONE MIXTE

0,76

1,10

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCŢIE/DEPOZITARE

5,24

7,56

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

8,90

12,84

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

2,85

4,11

ZONE TAMPON CU FUNCŢIUNE SPAŢII VERZI DE
PROTECŢIE

1,25

1,80

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

0,00

0,00

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

2,24

3,23

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

2,11

3,04

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

0,00

0,00

APE

1,38

1,99

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

69,30

100,00
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ZONE FUNCŢIONALE CHENDU
PROPUS Ha

PROPUS %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

4,11

3,39

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

70,56

58,16

ZONE MIXTE

4,00

3,30

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCŢIE/DEPOZITARE

1,42

1,17

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

12,04

9,92

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

7,86

6,48

ZONE TAMPON CU FUNCŢIUNE SPAŢII VERZI DE
PROTECŢIE

1,70

1,40

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

12,59

10,38

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

2,67

2,20

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,78

0,64

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

0,00

0,00

APE

3,60

2,97

PĂDURI

0,00

0,00

121,33

100,00

TOTAL INTRAVILAN

ZONE FUNCŢIONALE FILETELNIC
PROPUS Ha

PROPUS %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

1,20

3,29

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

28,19

77,34

ZONE MIXTE

1,00

2,74

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCŢIE/DEPOZITARE

0,35

0,96

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,80

2,19

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

2,14

5,87

ZONE TAMPON CU FUNCŢIUNE SPAŢII VERZI DE
PROTECŢIE

0,90

2,47

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

0,00

0,00

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

0,25

0,69

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,00

0,00

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

0,00

0,00

APE

1,62

4,44

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

36,45

100,00

ZONE FUNCŢIONALE SENEREUŞ
PROPUS Ha

PROPUS %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

1,25

2,04

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

43,04

70,21

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCŢIE/DEPOZITARE

3,14

5,12

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,44

0,72

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

4,73

7,72
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ZONE TAMPON CU FUNCŢIUNE SPAŢII VERZI DE
PROTECŢIE

2,20

3,59

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

2,50

4,08

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

1,65

2,69

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,05

0,08

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

0,00

0,00

APE

2,30

3,75

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

61,30

100,00

ZONE FUNCŢIONALE DUMITRENI
PROPUS Ha

PROPUS %

INSTITUŢII ŞI SERVICE DE INTERES PUBLIC

0,80

1,46

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

48,00

87,83

ZONE MIXTE

0,00

0,00

UNITĂŢĂŢI DE PRODUCŢIE/DEPOZITARE

0,00

0,00

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE

0,90

1,65

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

0,00

0,00

ZONE TAMPON CU FUNCŢIUNE SPAŢII VERZI DE
PROTECŢIE

2,00

3,66

SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM

1,04

1,90

GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITRE

1,52

2,78

CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE

0,39

0,71

TERENURI AGRICOLE INTRAVILAN

0,00

0,00

APE

0,00

0,00

PĂDURI

0,00

0,00

TOTAL INTRAVILAN

54,65

100,00

Propunerea din PUG conţine reambularea topografică conform normelor în vigoare.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, după finalizarea aprobării planului urbanistic general,
bornarea intravilanului localităţilor trebuie executată prin măsurători topografice şi materializarea
bornelor pe teren.
În condiţiile în care preţurile terenurilor nu sunt foarte mari în raport cu cele din mun Tg. Mureş şi
Târnăveni aflat în imediata apropiere se estimează o scădere a densităţii şi o creştere a regimului de
înălţime în condiţiile păstrării unui POT relativ constant.
Având în vedere posiblităţile de dezvoltare, evoluţia populaţiei, strategiile autorităţilor locale,
intravilanul a fost reconfigurat prin prin extindere.
Creşterea esenţială se înregistrează la zona de locuinţe şi funcţiuni complementare precum şi în
zonele care prin evoluţia anterioară s-au configurat zone cu funcţiuni mixte.

3.8. Măsuri în zonele cu potential de riscuri naturale
Pentru zonele afectate acidental de inundaţii trebuiesc efectuate măsurători topografice
pentru delimitarea acestora, întocmite documentaţii de specialitate(HARTI DE RISC) precum si
propuneri de lucrari etapizate pentru reducerea riscului de inundabilitate cat si prin punerea in
practica a acestora prin lucrari de aparare impotriva inundatiilor. (reprofilari ale albiilor pentru marirea
sectiunii de transport;caderi de beton pentru atenuarea pantelor;protectii de mal cu zid de
gabioane,ziduri de sprijin,peree;praguri de anrocamente;etc)
Se vor stabili sisteme de verificare şi de control în timp a lucrărilor efectuate pentru a verifica
eficacitatea lucrărilor executate.
Zonele cu pante mai accentuate, situate în perimetrul intravilan, vor fi construite cu densităţi reduse
precum şi plantate în scopul menţinerii stabilităţii.
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Până la definivarea şi aprobarea hărţilor de risc Planul Urbanistic General semnalează existenţa
zonelor cu potenţial de risc pentru care sunt propuse reglementări specifice care să detalieze prin
studii de fundamentare potenţialul de risc.
Prin prevederile regulamentului local s-au specificat condiţiile de construibilitate legate de
inventarierea zonelor cu riscuri naturale.
Conform studiului întocmit s-au clarificat urmãtoarele categorii de terenuri (zonificãri):
1. zona cu pante excesive unde sunt necesare mãsuri costisitoare * construibil cu restricţii
pentru asigurarea stabilităţii terenului; rezultã condiţii de
severe
construire neeconomice
2. zonã cu pante domoale nu sunt necesare mãsuri pentru * construibil cu restricţii
canalizarea apei meteorice
3. zone cu pante excesive, unde sunt necesare mãsuri costisitoare * construibil cu restricţii
pentru asigurarea stabilităţii terenului, rezultã condiţii de
severe
construire neeconomicã
4. zonã cu pante domoale, unde sunt necesare mãsuri pentru * construibil cu restricţii
canalizarea apei meteorice
5. zonã cu pante neimportante
* construibil
Riscurile sunt legate de de mãrimea pantelor (toate punctele).
Efectul hidrogeologic, respectiv nivelul apei subterane este atât de variabil, încât riscurile în
acest caz se pot aprecia numai de la caz la caz. Nivelul hidrostatic - luând în considerare toatã
suprafaţa este între 0,00-1,00 m adâncime de la suprafaţa terenului.

3.9

Dezvoltarea echipării edilitare – Propuneri

3.9.1. Gospodărirea apelor
Este obligatorie respectarea prevederilor Directivei 80/68/EEC privind protecţia apei subterane
împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase, transpusă prin H.G. nr. 351/2005 şi H.G.
nr. 783/2006.
- comuna
se găseşte în zona vulnerabilă la nutrienţii proveniţi din agricultură -"Podişul
Transilvaniei",in conseciinta este obligatorie aplicarea Codului de bune practici agricole şi
respectarea prevederilor din:
Directiva 91/676/EEC a UE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole transpusă prin H.G. nr. 964/2000
- Directiva 91/271/EEC a UE privind epurarea apelor uzate urbane transpusă prin H.G. nr.
188/2002 şi H.G. nr. 352/2005.
In aceste zone vulnerabile este obligatorie aplicarea Codului de bune practici agricole.
- Conform Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC este interzisă efectuarea de activităţi care să
conducă la modificarea stării râurilor în sensul degradării acesteia, iar măsurile prevăzute privind
zonele cu riscuri naturale se vor realiza cu respectarea prevederilor Directivei Cadru sus menţionate.
Având în vedere cele de mai sus, autoritatea de gospodărire a apelor îsi rezervă dreptul ca, la fazele
ulterioare de promovare a proiectelor, să impună, după caz, măsuri de siguranţă/restricţii pentru
protejarea corpurilor de apă de suprafaţă/subterană precum şi menţinerea "stării bune" a apelor de
suprafaţă/subterană.
Pentru zonele posibil a fi afectate de inundaţii,aici fiind incluse terenurile adiacente albiilor paraielor
de pe teritoriul administrativ al comunei se impune luarea unor măsuri imediate pentru înlăturarea
acestor fenomene negative, astfel:
*
efectuarea de măsurători topografice pentru delimitarea clară a zonelor afectate;
*
întocmirea unor studii de specialitate privind posibilităţile de regularizare sau reconstructie
ecologica a albiilor acolo unde este posibil ,cel putin in perimetrul intravilan ;
*
punerea în practică, respectiv execuţia acestor proiecte privind apărarea împotriva
inundaţiilor.
•
Menţionăm că se va solicita respectarea zonele de protecţie ale cursurilor de apă şi ale
lucrărilor hidrotehnice, precum şi a zonelor cu restricţii în amplasarea construcţiilor aşa cum sunt
prevăzute în Legea Apelor 107/1996, articolele 40, articolul 49 şi Anexa 2 a Legii.
Paraiele meandrate ,neingrijite si colmatate in mare parte in prezent vor trebui igenizate si rezolvate
astfel incat sa nu prezinte pericol de inundatii pentru locuintele adiacente.
Cf. aviz de gospodarire a apelor la faza de proiectare studiu de fezabilitate, în documentaţia pentru
fundamentarea avizului de gospodărire a apelor aferent fiecărui obiect de investiţii, se vor avea în
vedere următoarele:
-eliminarea tuturor evacuărilor directe de ape menajere în cursuri de apă;
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-canalizarea pluvială va trebui proiectată astfel încât să asigure colectarea eficientă a apei pluviale
şi descărcarea acesteia în emisarii din zonă.
Se interzice cu desăvârşire deversarea canalizării menajere în canalizarea pluvială sau deversarea
canalizării pluviale în canalizarea menajeră;
-definitivarea necesarului, respectiv a cerinţei de apă potabilă şi industrială, corespunzător
capacităţii efective ale dotărilor şi activităţilor desfăşurate;
-corelarea strictă a capacităţilor de alimentare cu apă cu cele de canalizare/epurare a apelor uzate:
-analiza de detaliu a măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi zonarea corespunzătoare a
teritoriului;
-interzicerea amplasării de lucrări sau construcţii, inclusiv cele de locuit. în aibiile majore
inundabile ale cursurilor de apă, sau numai pe baza avizului de amplasament eliberat de
autorităţile de gospodărire a apelor, conform competenţelor acordate:
-instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară din jurul obiectelor ce compun sistemul de
alimentare de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare şi H.G. nr. 930/2005 cu modificările şi completările ulterioare:
-lucrările de traversare a cursurilor de apă (poduri, podeţe, conducte etc.) se vor realiza numai cu
asigurarea condiţiilor de scurgere a apelor mari;
3.9.2. Alimentarea cu apă
3.9.3. Canalizarea menajera
Prin P.U.G. se propune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, realizarea canalizarii
/staţia de epurare, conform avizelor de gospodărire a apelor emise de Administraţia Bazinală de
Apă Mureş şi întocmirea de noi proiecte pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi respectiv
a introducerii canalizarii în vederea racordării tuturor gospodăriilor comunei.
Până la realizarea sistemelor centralizate de canalizare şi a staţiei de epurare, în cazul instalaţiilor
interioare de alimentare cu apă în imobile, evacuarea apelor uzate se va face în bazine etanşe
vidanjabile. Primăria comunei are obligaţia de a verifica existenţa acestor bazine vidanjabile
etanşe, pentru gospodăriile care au instalaţii interioare de alimentare cu apă. La finalizarea lucrărilor
de investiţii, Primăria Comunei are obligaţia de a aplica legislaţia în vigoare privind constrângerea
populaţiei şi a agenţilor economici de racordare la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi la
reţeaua de canalizare, respectiv Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, respectiv:
- constrângerea utilizatorilor care au racord la reţeaua de apă potabilă, pentru racordarea la
canalizare - dacă aceasta există în zonă
- refuzul emiterii avizelor de racordare la reţeaua de apă potabilă dacă racordarea nu se face
concomitent şi la canalizarea centralizată, în zonele în care aceasta există.
- La proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru localităţile rurale, se va ţine
seama de dezvoltarea în perspectivă a acestora, în acest sens respectându-se prevederile
“Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013".
- Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural, se încadrează conform STAS 4273, în
categoria 4 - clasa de importanţă IV.
Extinderea reţelei de canalizare şi realizarea de noi reţele este necesară având în vedere mai ales
faptul că lipsa acestora constituie una din cele mai mari piedici în calea realizării de noi investiţii.
De asemenea lipsa canalizării grevează realizarea noilor locuinţe, prin mărirea costurilor legate de
realizarea unei fose vidanjabile şi a unui sistem individual de alimentare cu apă din puţ cu
hidrofor.
Documentaţiile tehnico-economice si constructiile vor respecta :
• legislaţia şi reglementările tehnice specifice prin care se asigură calitatea în construcţii
• legislaţia şi reglementările tehnice specifice prin care se asigură calitatea din punct de vedere
tehnico-economic pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare
• criteriile de exigenţă privind calitatea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, care
sunt stabilite prin acte de reglementare din domeniul serviciilor
• normativele, standardele, ghidările şi îndrumătoarele tehnice specifice
• legislaţia specifică de protecţie a mediului
• legislaţia specifică de protecţie a muncii
Canalizarea pluvială
Scurgerea apelor provenite din precipitaţii se realizează gravitaţional, printr-un sistem de şanţuri şi
rigole care vor trebui întreţinute astfel încât să poată prelua debitele.
Va rãmâne de rezolvat în viitor şi problema şanţurilor de gardã, în vederea apãrãrii intravilanului de
apele din precipitaţii de pe versanţi.
.
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3.9.4. Alimentarea cu energie electrică
Dezvoltarea zonelor de locuit va atrage extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică. În
funcţie de necesităţi vor fi executate lucrări de mărire a capacităţii. Aceste documentaţii vor fi
întocmite de proiectanţi de specialitate si vor avea avizul operatorilor de retea.
Se va urmări revizia şi repararea reţelelor existente, redimensionarea posturilor de transformare
pentru a satisface cererile crescânde ale populaţiei,pe cat posibil pozarea subterana a cablurilor
electrice.
3.9.5. Alimentarea cu gaze naturale
Reţeaua de alimentare cu gaze naturale a cunoscut o dezvoltare în ultimii ani, ca premizã a
reconsiderãrii surselor de energie (centrale termice individuale, ce funcţionează cu combustibil gaz
metan).
Posibilităţile de alimentare cu gaze naturale trebuiesc extinse.În paralel este necesară o reabilitare a
sistemului de conducte pentru reţele cu vechime mai mare.
3.9.6. Alimentarea cu căldură
Dotarea clădirilor cu echipamente performante, de înalt randament combinate cu surse de energie
neconvenţionale (panouri solare, s.a.) în scopul reducerii efectului de poluare datorat multiplicării
numărului de centrale individuale.
3.9.7. Telecomunicaţii
Dezvoltarea zonelor de locuit va atrage şi extinderea reţelei de telecomunicaţii. Se va urmări revizia şi
repararea reţelelor existente, redimensionarea acestora, pe cât posibil pozarea subterană a cablurilor
de telecomunicaţii.
3.9.8. Gospodãrie comunalã
Printre problemele ce se cer rezolvate într-o primã etapã legate de această activitate sunt
perfecţionarea sistemului de colectare sectiva a deşeurilor şi în acelaşi timp ecologizarea fostelor
zone de depozitare a deşeurilor.
Transportul în comun ar trebui restructurat pentru o flexibilitate sporitã şi o reducere a gradului de
poluare.
Drumurile comunale vor trebui şi ele modernizate conform unor proiecte de specialitate.

3.10 Protecţia mediului
Calitatea factorilor de mediu : sol,aer,apa,vegetatie,cu marcarea zonelor poluate,a terenurilor
degradate,etc.
Factorii de mediu mai sus enumerati sunt de o calitate buna . Remarcam insa poluarea in zona raumal a cursurilor de apa din perimetrul comunei cu reziduuri plastice, gunoi menajer,etc.
Problema asigurării salubrităţii trebuie studiată la nivelul întregii comune , integrata intr-un
sistem de selectare diferentiata cu reciclare si depozitare zonala, modul în care se depozitează
în prezent deşeurile menajere fiind parţial necorespunzător (depozite necontrolate pe
malul parâielor sau în alte zone de pe domeniul public).
Asigurarea protecţiei şi conservării mediului nu se poate realiza în afara existenţei unui sistem
ecologic de alimentare cu apă şi canalizare (inclusiv tratarea apelor uzate)şi în acelaşi timp un
sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor menajere.
Zone critice pe teritoriul localităţii
Ocupaţiile străvechi (specifice multor zone din Regiunea Centru) cum ar fi creşterea animalelor,
exploatarea lemnului şi a materialelor de construcţie, care s-au desfăşurat de secole în această zonă,
au avut ca rezultat o intensă exploatare a resurselor naturale şi implicit au dus la fenomene de
degradare a mediului înconjurător.
La aceste activităţi tradiţionale s-au adăugat apoi şi activităţi industriale care au amplificat poluarea
prin generarea unor produse secundare inutile care prin acumulare pun în pericol confortul şi
sănătatea oamenilor. Astfel, prin efectul cumulat al acestor activităţi, suprafeţe de păduri au disparut
şi însemnate suprafeţe de teren sunt lipsite de vegetaţie. Ca urmare a acestui fapt se pot produce
scurgeri de pe versanţi care amplifică eroziunea şi duc la colmatarea căilor de acces şi a
gospodăriilor locuitorilor.
Dam in continuare o serie de consideratii de care va trebui sa se tina cont :
Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
Poluarea aerului este, potenţial, cea mai gravă problemă pe termen scurt şi mediu din punct de
vedere al sănătăţii. Aerul poluat este mai dificil de evitat decât apa poluată. Efectele lui, care pătrund
peste tot, dăunează sănătăţii, degradează construcţiile şi mediul natural. O contribuţie
considerabila în procesul de răspândire al poluanţilor atmosferici şi de amestec cu aerul (gradul de
dispersie) o au şi factorii meteorologici: direcţia şi viteza vântului, calmul atmosferic, inversiunile
termice (stratificări pe verticală) şi ceaţă.
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Pentru Regiunea Centru, ponderea poluanţilor atmosferici cu impact negativ asupra sănătăţii se
prezintă astfel:
- Cu acţiune iritantă (pulberi, SO2, NOx, ozonide) în judeţele Alba, Sibiu, Mureş.
- Cu acţiune asfixiantă (CO) în toate judeţele.
- Cu acţiune alergizantă (pulberi minerale sau organice) în judeţul Mureş.
- Cu acţiune toxică sistemică (Pb).
În judeţul Mureş aerul atmosferic este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din
activităţile economico - sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial
semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş şi Târnăveni.
A. Surse industriale:
- industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor de construcţie;
- industria energetică şi termoficare;
- stocarea şi distribuţia carburanţilor;
- utilizarea solvenţilor;
Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse, dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri
reprezintă surse moderate de emisie în atmosferă, fiind amplasate la distanţe mari de localităţi.
B. Surse mobile:
- traficul rutier care se desfăşoară în principal pe E60,DN13A, DJ142,DC61 DC48 si DC62.
- traficul feroviar este slab reprezentat la nivelul comunei ,ca factor de poluare;
E60,DN13A, DJ142,DC61 DC48 si DC62 traversează localităţile comunei prin zonele cu densitate
mare a locuitorilor . Transportul se realizează cu mijloace de transport echipate cu motoare termice.
Infrastructura rutieră este dimensionată în general la o sarcină de 4 - 6 t/osie, faţă de 11 t/osie, cât
este normativul pentru traficul greu. Din lipsa fondurilor pentru întreţinerea infrastructurii rutiere din
localităţi, calitatea căilor de rulare este necorespunzătoare.
Principalele aspecte generate de trafic sunt următoarele:
- Poluarea aerului atmosferic cu particule, pulberi sedimentabile, NOx, SOx, hidrocarburi,
plumb. Poluarea atmosferei este cuantificată prin măsurători sistematice efectuate de A.P.M. Mureş
şi D.S.P. Mureş şi confirmă că traficul rutier
contribuie în mod semnificativ la creşterea
concentraţiilor de poluanţi în aerul atmosferic.
- Traficul greu generează si valori ridicate ale zgomotului stradal şi vibraţiilor .
Prevederile PUG contin masuri de protectie in raport cu drumurile cu trafic intens care strabat
zonele de intravilan si calea ferata prin aplicarea reglementarilor de distanta in raport cu acestea
precum si plantarea zonelor de contact.Circulatia pietonala propusa care include si pasaje denivelate
pentru traversarea drumului national,atenueaza de asemenea impactul negativ pe care il are folosirea
acostamentelor ca spatii pentru pietoni si biciclisti.
Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane
În România unitatea de bază a activităţii legate de protecţia şi gospodărirea apelor este bazinul
hidrografic, definită în Legea Apelor ca unitate fizico-geografică ce înglobează reţeaua hidrografică
până la cumpăna apelor, în cadrul căruia se organizează şi se desfăşoară gospodărirea unitară,
raţională şi complexă a apelor de suprafaţă şi subterane sub aspect cantitativ şi calitativ. Calitatea
necorespunzătoare a apei râurilor se datorează şi impurificării acestora de către afluenţii proveniţi din
ferme zootehnice şi afluenţi de tip fecaloid-menajer.
PUG propune reconstituirea albiilor traditionale ale acestora,conservarea lor si valorificarea in
spatiul peisager al intravilanului.De asemenea se are in vedere pastrarea zonelor adiacente albiilor
ca zone naturale,rezervate circulatiei pietonale si amenajate ca spatii verzi de pastrare a
biodiversitatii.
In prezent în localitatile comunei marea majoritate a populaţiei se alimentează cu apă în sistem
individual,din puţuri de mică adâncime,situate în zone lenticulare,cere în perioadele secetoase pot
seca.
Calitatea necorespunzătoare a apei din fântâni,unde este depăşită concentraţia de nitriţi şi
nitraţi,precum şi lipsa apei potabile în perioada de secetă justifică şi mai mult necesitatea realizării
unei reţele de alimentare cu apă corespunzătoare.
Se vor intreprinde acţiuni coordonate pentru conservarea şi valorificarea resurselor de apă;
Se vor diminua până la eliminare, sursele de poluare constituite de grajdurile de animale sau de
către cimitire.
Se vor proteja zonele de captare a resurselor de apă potabilă, a fantanilor şi a staţiilor de epurare.
- Malurile parâurilor se vor amenaja şi întreţine pentru a preveni colmatarea;
- se vor întreţine şi completa digurile de apărare împotriva inundaţiilor.
Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor
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Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente ale acestuia şi
poate fi legată de introducerea în sol de compuşi mai mult sau mai puţin toxici, acumularea de
produse toxice provenind din activităţile industriale şi urbane. Evaluarea calităţii solurilor constă în
identificarea şi caracterizarea factorilor care limitează capacitatea productivă a acestora.
Regiunea Centru se caracterizează printr-un înveliş variat de sol.
În judeţul Mureş, situaţia se prezintă astfel:
- Soluri degradate ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deşeurilor industriale - cca 20 ha.
- Terenuri afectate de eroziune - cca.60.000 ha.-se regasesc in proportie redusa pe teritoriul comunei
Ganesti.
- Alunecări de teren - cca.30 ha.-nesemnalate in perimetrele stabilite pentru intravilan
- Terenuri degradate în urma extrageri de nisip şi balast - cca 32 ha.
.
Recuperarea terenurilor degradate,consolidari de maluri si taluzuri,plantari de zone verzi,etc.
Terenurile degradate se vor ameliora cf.unor proiecte de specialitate de catre intreprinderi de
constructii autorizate.
De asemenea este important să se planteze terenurile degradate pentru a preveni alunecarea
dar şi pentru a crea zonele verzi necesare refacerii ozonului, pentru crearea spaţiilor
pentru agrement, sport sau loisir.
Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor
Aspecte deosebit de importante în ceea ce priveşte impactul activităţilor din agricultură asupra stării
factorilor de mediu se referă la utilizarea îngrăşămintelor chimice şi naturale şi a pesticidelor.
Îngrăşămintele chimice
Utilizarea excesivă a ingrăşămintelor chimice conduce la creşterea semnificativa a nivelului de
nutrienţi şi metale grele în mediul înconjurător. Dintre nutrienţi, azotul şi fosforul crează cele mai mari
probleme. Compuşii azotului contribuie la acidifierea solului, aerului şi apei, precum şi la efectul de
seră şi la deprecierea stratului de ozon. De asemenea, pătrunderea unor compuşi ai azotului în apele
subterane şi de suprafaţă poate, în anumite concentraţii, să contribuie la eutrofizarea apelor de
suprafaţă.
Îngrăşămintele naturale
În ceea ce priveşte îngrăşămintele naturale, deşi acestea crează efecte negative asupra mediului cu
mult mai mici faţă de cele artificiale, trebuie de asemenea utilizate controlat în anumite limite mai ales
în scopul reducerii volumului de fosfaţi transferaţi în mediul înconjurător.
Pesticide
Pesticidele sunt substanţe a căror utilizare este periculoasa pentru mediu. Ele sunt toxice chiar în
cantităţi mici şi, în general, nu numai pentru organismele pentru care au fost create să le distrugă.
Prin utilizarea lor în agricultură, ele pot avea un puternic impact negativ asupra surselor de apă de
suprafaţă şi subterane. În ultimii ani se constată o scădere semnificativă a cantităţii de pesticide
utilizate în agricultură.
Starea pădurilor
În Regiunea Centru, 25,3% din suprafaţa pădurilor este afectată de fenomenul de defoliere (faţă de
33,8% la nivel de ţară), judeţele cele mai afectate fiind Harghita (40,0%), Covasna (31,8%) şi Sibiu
(31,3%). Faţă de aceasta situaţie se impune efectuarea unor lucrări de depistare şi prognoză a bolilor
şi dăunătorilor.
Influenţa omului asupra pădurii este în general negativă, manifestându-se prin nerespectarea
legislaţiei silvice şi de mediu privind tăierile de arbori, amenajarea locurilor de campare, colectarea şi
transportarea deşeurilor menajere în locuri stabilite de organele competente, aprinderea focurilor etc.
Starea de sănătate a pădurilor din Regiunea Centru pe anul 2004 a fost bună. Principalii parametrii
evaluaţi la starea de sănătate a pădurilor (defolierea-decolorarea frunzişului coroanelor arborilor şi
vătămările datorate acţiunilor diferiţilor factori biotici şi abiotici asupra pădurilor) prezintă diferenţe
nesemnificative faţă de anul 2003. Pentru ţinerea sub control a situaţiei, s-au luat măsuri de evacuare
a materialului lemnos infestat din păduri şi s-au amplificat măsurile de combatere.
Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului
Actualele tendinţe ale silviculturii la nivelul Regiunii Centru sunt acelea de a constitui păduri de
interes social destinate colectivităţilor umane. Această tendinţă este impusă de ritmul accelerat al
dezvoltării industriale ca urmare directă asupra degradării mediului înconjurător. Aceste păduri vor fi
delimitate după criterii funcţionale şi amenajate ca păduri-parc, păduri de agrement, rezervaţii
forestiere pentru diferite obiective sociale etc. Măsurile de constituire vizează atât pregătirea,
transformarea şi specializarea pădurilor existente, cât şi crearea unor noi păduri în
jurul localităţilor.Fata de zonele de contact ale suprafetelor de intravilan cu padurile adiacente s-au
propus culoare de protectie mentinute ca spatii verzi si interfata intre mediul natural si cel construit.
Zonele propuse pentru refacerea peisagistica si reabilitare urbana

78

Se va tine seama de refacerea peisagistica la autorizarea fiecarei exploatari sau noi constructii in
perimetrul comunei.Zona dealurilor se va planta atât pentru consolidare, cât şi pentru refacere
peisagistică, agrementare vizuală şi reabilitare urbană mai ales că suprafeţele ocupate de păduri sunt
reduse.
Deşeuri
Se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor care stabileste obligatiile
autoritatilor publice locale,respectiv:
-sa asigure colectarea separata a deseurilor;
-sa atinga pana in anul 2020 un nivel de reutilizare si reciclare de min.50% din masa totala a
deseurilor de hartie ,metal,plastic si sticla provenita din deseuri menajere sau alte surse,in masura in
care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor ce provin din deseuri menajere;
-sa colecteze separat biodeseurile in vederea compostarii si fermentarii lor,sa incurajeze compostarea
individuala in gospodarii;
Colectarea şi transportul deşeurilor
In prezent, in judetul Mures gestionarea deseurilor municipale dar si din mediul rural consta, in
principal, in colectarea in amestec a deseurilor si depozitarea acestora. Atat legislatia, cat si Planul
Judetean de Gestionarea Deseurilor si Strategia Judetului prevad o serie de obiective si tinte,
principalele fiind urmatoarele:
· Colectarea deseurilor menajere de la intreaga populatie a judetului;
· Implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile atat in mediul urban, cat si in mediul rural;
· Realizarea unui grad cat mai mare de valorificare a deseurilor municipale si asigurarea indeplinirii
tintelor privind deseurile de ambalaje;
· Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile la depozitare prin compostare si alte metode de
tratare astfel incat sa se asigure atingerea tintelor legislative;
· Gestionarea corespunzatoare a fluxurilor speciale de deseuri (deseuri municipale periculoase,
deseuri voluminoase, deseuri de echipamente electrice si electronice, namoluri rezultate de la statiile
de epurare orasenesti);
· Colectarea si valorificarea potentialului util din deseurile din constructii si demolari;
· Inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din mediul rural si a depozitelor neconforme;
· Realizarea unui depozit judetean pentru deseuri nepericuloase.
Toate aceste obiective si tinte au termene de indeplinire incepand cu anul 2009. Cu toate acestea,
pana in prezent, in judet nu a inceput implementarea celor mai multe din masuri. Astfel, in prezent in
judet nu este extins sistemul de colectare separata a adeseurilor menajere, nu exista inca in
functiune nicio instalatie de sortare, compostare.
Tinand seama de toate acestea, realizarea de investitii in domeniul gestionarii deseurilor (colectare,
colectare separata, transport/transfer, sortare, compostare, instalatie de tratare a deseurilor
biodegradabile, depozit zonal) reprezinta o prioritate absoluta a judetului Mures..
Strategia Nationala si Planul National de Gestionare a Deseurilor sunt aprobate prin HG nr.
1470/09.09.2004, modificata prin HG nr. 358/2007. In prezent, Strategia si Planul National de
Gestionare a Deseurilor sunt in proces de revizuire. Atat Strategia, cat si Planul National de
Gestionare a Deseurilor prevad obiective, tinte privind gestionarea deseurilor municipale si
industriale.
Pe baza Planului National de Gestionare a Deseurilor si tinand seama de prevederile legislative in
vigoare, in anul 2006 au fost elaborate planurile regionale de gestionare a deseurilor, inclusiv Planul
Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 7 Centru. Planul Regional de Gestionare a
Deseurilor Regiunea 7 Centru a fost supus procedurii de evaluare strategica de mediu si a obtinut
Avizul de mediu nr. 7/04.12.2007. Toate planurile regionale, aprobate prin Ordinul ministrului mediului
si gospodaririi apelor si ministrului integrarii europene nr. 1364/14.12.2006 respectiv nr.
1499/21.12.2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deseurilor, prevad obiective in
ceea ce priveste gestionarea deseurilor municipale si a fluxurilor specifice pentru perioada 2007 –
2013. Pentru fiecare obiectiv sunt prevazute obiective subsidiare, tinte si termene de indeplinire.
Obiectivele prevazute in PRGD sunt aceleasi cu obiectivele prevazute de Strategia si Planul National
de Gestionare a Deseurilor. La stabilirea tintelor si a termenelor pentru obiectivele din PRGD s-a tinut
seama de legislatia in vigoare la data elaborarii planurilor, precum si de faptul ca la nivel regional si
judetean pot fi stabilite tinte mai ambitioase decat la nivel national, daca conditiile locale permit.
Pe baza PRGD Regiunea 7 Centru, in anul 2007 Consiliul Judetean Mures impreuna cu APM Mures
au elaborat Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru Judetul Mures. In PJGD au fost
prezentate patru amplasamente pentru depozitul zonal (amplasament Sinpaul Fodora, amplasament
Sinpaul Padurea Ghindea, amplasament Cristesti si amplasament Iernut – Porumbacel). Planul
prezinta faptul ca in urma analizei celor patru amplasamente, amplasamentul propus este
amplasamentul Sinpaul Fodora.(acest depozit care reprezinta o invstitie noua care se va realiza in
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cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Mures-reglementat prin
Acordul de Mediu emis de ANRM Sibiu cu nr.SB 14/2009 si revizuit in 2011 va fiinta in paralel cu
depozitul conform existent la Sighisoara). Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor a fost supus
procedurii SEA cu dezbatere publica si a obtinut Avizul de mediu nr. SB 30 din 01.10.2008. Master
Planul si Studiul de fezabilitate privind Sistemul integrat de gestionare a deseurilor municipale pentru
judetul Mures au fost elaborate tinand seama de toate obiectivele, tintele si termenele prevazute in
Planul National de Gestionare a Deseurilor, PRGD Regiunea 7 Centru si PJGD Mures. Tintele si
termenele prevazute in Strategia Judetului sunt cel putin egale cu tintele si termenele prevazute in
documentele de planificare existente la nivel regional si judetean.
Strategia judetului Mures privind gestionarea deseurilor urmareste ierarhia de gestionare a
deseurilor, acordand prioritate masurilor de prevenire a generarii deseurilor prin promovarea
compostarii individuale in mediul rural, dar si masurilor privind reciclarea si valorificarea deseurilor
prin implementarea colectarii separate, a realizarii statiilor de sortare si a unei instalatii de
compostare. Pe baza acestei strategii, in cadrul Master Planului a fost realizat planul de investitii pe
termen lung,
care cuprinde masurile care mai trebuie intreprinse in judet in vederea conformarii cu cerintele
legislative. Planul de investitii pe termen lung cuprinde:
· Implementarea colectarii la nivelul intregului judet – achizitionarea de containere, pubele si mijloace
de transport in anul 2009 astfel incat sa se asigure un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de
100 % atat in mediul urban, cat si in mediul rural;
· Implementarea colectarii separate a deseurilor reciclabile, atat in mediul urban, cat si in mediul rural
prin puncte de colectare (deseurile de sticla si hartie in mediul urban si toate tipurile de deseuri
reciclabile in mediul rural) sau din poarta in poarta pentru deseurile de metal si plastic in zona urbana
– asigurarea de containere, pubele si mijloace de transport necesare in anul 2009;
· Implementarea colectarii separate a deseurilor biodegradabile menajere in municipiul Tirgu Mures la
circa 80 % din gospodarii – achizitionarea de containere si mijloace de transport in anul 2009;
· Implementarea compostarii individuale la 50 % din gospodariile din mediul rural
–
achizitionarea unitatilor de compostare individuala;
-Realizarea a patru centre de colectare (Tirgu Mures, Reghin, Sighisoara, Tarnaveni) – prin care se
vor realiza atat colectarea fluxurilor speciale, cat si colectarea deseurilor reciclabile;
· Asigurarea recicilarii deseurilor din constructii si demolari – achizitionarea unei instalatii de reciclare;
· Implementarea colectarii separate a deseurilor voluminoase si a deseurilor periculoase municipale –
achizitionarea de mijloace de transport specializate;
· Realizarea unei statii de sortare in Municipiul Tirgu Mures cu o capacitate de 28.000 tone/an.
· Realizarea unei statii de transfer: la Tirgu Mures (capacitate circa 87.500 tone/an) in anul 2010 si la
Sighisora (capacitate circa 16.000 tone/an) in anul 2017, dupa epuizarea capacitatii depozitului
Sighisoara;
· Realizarea unei statii de compostare la Tirgu Mures cu o capacitate de circa 10.000 tone/an ;
· Realizarea unei instalatie de tratare mecano-biologica care va fi amplasata pe amplasamentul
depozitului cu o capacite de 65.000 tone/an in anul 2012, care ulterior, in anul 2015 va fi extinsa la o
capacitate de 120.000 tone/an;
· Realizarea depozitului zonal la Sinpaul;
· Inchiderea depozitelor neconforme si inchiderea depozitului conform de la Sighisoara dupa
epuizarea capacitatii de depozitare (in anul 2018).
Planul Urbanistic General al comunei mai prevede următoarele măsuri pentru gestionarea corectă a
deşeurilor:
-implementarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere la generarea lor;
-implementarea unui program de educaţie a populaţiei privind selectarea şi gospodărirea
deşeurilor menajere;
-implementarea de soluţii pentru gestionarea deşeurilor toxice şi periculoase, cu accent special pe
deşeurile medicale.
Tratarea deşeurilor în vederea valorificării şi eliminării
Problemele care afectează aşezările umane sunt legate de salubritate şi modul de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor menajere. Recuperarea şi valorificarea deşeurilor reprezintă o
prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare, atât în reglementările din România, cât şi în cele
din U.E. Deşeurile de ambalaje se regăsesc în procent mare în cantitatea de deşeuri municipale şi
asimilabile generate şi depozitate. În Regiunea Centru s-a pus un accent deosebit în anul 2004 pe
recuperarea deşeurilor de ambalaje reciclabile în special a ambalajelor de hârtie şi carton şi a
ambalajelor din PET, prin colectarea selectivă a acestora la sursă prin amplasarea de containere
speciale în zonele aglomerate, cât şi prin sortarea pe depozite.
Deşeurile industriale
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Deşeurile industriale reprezintă o problemă de importanţă deosebită în toate judeţele Regiunii
deoarece atât prin cantităţile produse, cât şi datorită diversităţii compoziţiei, ridică probleme deosebite
de management şi, în special de depozitare definitivă. Un alt aspect cu repercusiuni remarcabile este
constituit de acumularea istorică a deşeurilor industriale care cauzează un impact semnificativ asupra
factorilor de mediu.
În Regiunea Centru, datorită activităţilor
industriei chimice, agriculturii, cantităţile de deşeuri
industriale produse în timp au o pondere de peste 85% din totalul deşeurilor generate şi depozitate .
Dată fiind situaţia prezentată mai sus, este necesară amenajarea de rampe ecologice la nivelul
Regiunii, asigurându-se totodată şi colectarea şi transportul deşeurilor menajere din mediul rural,
precum şi înfiinţarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor recuperabile.
Delimitarea orientativa a zonelor protejate si restrictiilor generale pentru conservarea
patrimoniului natural si construit;
Este necesar a fi instituite zone de protecţie pentru reţelele tehnico-edilitare, pentru zonele construite
cuprinzând siturile istorice şi arheologice, zone de protecţie sanitară pentru grajdurile existente sau
propuse, cimitire, gropi de gunoi, alte culoare tehnice, pentru drumuri.
Pe baza analizei situaţii existente propunem următoarele măsuri:
• acţiuni coordonate pentru conservarea şi valorificarea resurselor
de apă, a bazinelor hidrografice;
• eliminarea deversărilor apelor uzate necontrolat;
• folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor stabilite de
organele de specialitate;
• se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor uzate, a deşeurilor sau produselor de
orice fel, precum şi desfăşurarea activităţilor economice ce pot modifica regimul de curgere sau de
calitate a apelor;
• realizarea rampei de gunoi.
• Terenurile degradate se vor ameliora prin lucrări specifice pe baza studiilor de specialitate.
• Malurile cursurilor de apa se vor amenaja şi întreţine pentru a preveni colmatarea sau modificarea
vitezei de curgere.
• De asemenea este important să se planteze terenurile degradate pentru a preveni alunecarea dar
şi pentru a crea zonele verzi necesare refacerii ozonului, pentru crearea spaţiilor pentru agrement,
sport sau loisir. Zona dealurilor se va planta atât pentru consolidare a solului , cât şi pentru refacere
peisagistică, agrementare vizuală şi reabilitare urbană.
• Se vor diminua până la eliminare, sursele de poluare emise de grajdurile de animale, de către
cimitire.
• Se vor proteja zonele de captare a resurselor de apă potabilă, dar şi perimetrele staţiilor de
epurare.

3.11 Reglementări urbanistice
Planul urbanistic general stabileşte prin zonificare activitatea dominantă şi optimă a fiecărui teritoriu
din intravilan, în contextul dezvoltării acestora fără interferenţe stânjenitoare cu vecinităţile.
Conceptul global ce a stat la baza propunerilor făcute este cel al favorizării dezvoltării durabile, tip
de dezvoltare care satisface nevoile generaţiilor prezenţe fără a compromite posibilitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoii. Totodatã acest tip de dezvoltare se bazeazã pe conceperea
responsabilã a unui mediu construit sãnãtos, pe baza utilizãrii eficiente a resurselor şi a principiilor
ecologice, pentru a crea, gestiona, întreţine şi recompune mediul construit.
Pe baza analizei critice a situaţiei existente şi studiind disfuncţionalităţile se propun o serie de
intervenţii şi reglementări în teritoriu. Cea mai importantă este reglementarea destinaţiei tuturor
terenurilor din localitate sub forma zonificării funcţionale.
Zonele au fost subîmpărţite în unităţi teritoriale de referinţă (subzone ce cuprind terenuri cu
parametri comuni din punct de vedere al întocmirii regulamentului local de urbanism).
La stabilirea intravilanului s-a urmărit cuprinderea tuturor zonelor funcţionale existente precum şi a
suprafeţelor destinate pentru dezvoltări pe termen scurt şi mediu.
Pentru realizarea unor obiective de utilitate publică a dezvoltărilor în zone fără trame stradale şi
echipamente edilitare se prevede necesitatea elaborării unor studii în condiţiile stabilite de legislaţia
în vigoare.
Organizarea urbanistică, parametrii conformării construcţiilor, regimul de înălţime, modul de utilizare
a terenului, POT şi CUT, configurarea arhitecturală (materiale şi tipologie a construirii) trebuie să fie
corelate cu cele existente în mod tradiţional pentru a păstra şi a dezvolta creativ specificul localităţilor.
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Aceste valori, stabilite pe zone funcţionale se găsesc în REGULAMENT, care este parte
componentă al acestei documentaţii.
Zonele incluse în lungul căilor de acces, s-au considerat ca prezentând un cert potenţial de
dezvoltare (accesibilitate, reţele, etc.), fiind mai puţin valoroase pentru terenuri productive.
Soluţia generalã de organizare a dezvoltãrii comunei se bazeazã pe elementele situaţiei existente,
estimându-se în perspectivã un proces intensiv-calitativ şi mai puţin de tip extensiv.
Principalele zone funcţionale rezultate ce au primit un tratament special în prevederile PUG sunt
structurate astfel:
A)
Fondul locuibil şi organizarea structuralã a zonei de locuit
Construcţiile ce se vor autoriza în aceste zone trebuiesc sã respecte urmãtoarele cerinţe minimale:
*
grad de confort corespunzãtor
*
aspect arhitectural corespunzãtor în concordantã cu tradiţia şi profilul
localităţii;
*
echipament edilitar corespunzãtor
B)
Spaţii verzi şi amenajãri sportive
Propunerile de zonificare au în vedere suplimentarea spaţiilor verzi prin crearea de zone verzi
naturale în lungul cursurilor de ape, plantaţii în lungul căilor de circulaţii, zone de protecţie plantate,
zone verzi tampon între funcţiuni ce necesită câmpuri de tranziţie în spaţiile de alăturare.
C)
zona centralã - poate adãposti, în perspectivã o serie de obiective de utilitate publicã.

3.12 Obiective de utilitate publică
Analizând situaţia existentă, gradul de dotare a localităţilor comunei cu obiective de utilitate
publică, putem aprecia că acestea nu satisfac cantitativ și nici cantitativ necesitățile populației.
Dotările existente trebuiesc îmbunătățite și divesificate ,însoțite de o creștere a parametrilor de
calitate până la nivel de expresivitate arhitecturală Un accent special trebuie pus pe reabilitarea
spațiilor publice ale localităților - amenajarea zonelor centrale,renovarea fațadelor clădirilor cu impact
arhitectural , amenajarea de spații publice pentru activități tradiționale specifice zonei. Vor trebuie
diversificate şi dezvoltate dotările comerciale şi de servicii. În plus pentru diminuarea zonelor cu
potențial de risc natural este foarte importantă realizarea unor lucrări de apărare de mal, a digurilor
de apărare împotriva inundaţiilor, a igeniezarii cursurilor de apă de pe teritoriul comunei
Deasemenea de prima urgenţă este dezvoltarea și îmbunătățirea rețelelor stradale, execuţia unor
lucrări de echipare tehnico-edilitară, realizarea sistemului integrat de colectare diferențiată a
deșeurilor din gospodării, a iluminatului public, lucrări de utilitate publică, ele servind nevoilor
populaţiei.
Prin planșă de reglementare juridică s-au evidențiat regimul de proprietate a terenurilor (domeniul
public;domeniul privat al statului;domeniul privat precum și principial propunerile de transfer a ternului
din domeniul privat în domeniul public în scopul creerii obiectivelor de utilitate publică .trama stradală
și echipamente publice.Aceste propuneri vor fi aprofundate , definitivate și finalizate prin studii
sectoriale în funcție de prioritățile administrației publice.
Obiectivele de utilitate publică necesare de derulat sunt:
amenajarea, corectarea, repararea sau creerea de străzi şi drumuri noi în acord cu
reconformarea teritoriului intravilan;
alimentarea cu apă şi canalizarea(rețele noi);
alimentarea cu energie electrică(reabilitare și modernizare);
sisteme de alimentare cu energie termică şi gaze naturale(reabilitare,modernizare,forme de
energie neconvențională);
asigurarea locuinţelor sociale şi de necesitate;
sistem integrat de colectare diferențiată a deșeurilor;
amenajarea unor zone de agrement şi sport,
Obiectivele de utilitate publică de importată ce depăşesc limitele administrative ale comunei :
- depozitul zonal de gunoi-în cooperare cu celelalte comune şi oraşe.
- lucrări de amenajare a terenului pentru reducerea potențialului de risc natural;
- altele, rezultate din calculul necesarului de dotări sau din prioritățile diferiților posibili investitori.

PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII LOCALITĂŢII

-Propuneri strategice de dezvoltare spațială a teritoriului comunal
·
utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice și umane în scopul dezvoltării echilibrate a unei
infrastructuri tehnice și economico-sociale bazate pe principiile dezvoltării durabile.
·
Integrarea teritoriului comunei și a fiecărei localități care face parte din această , în spațiul
județului Mureș și în limite de dezvoltare definite de diferite zone cu structuri bine definite ;
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·
Crearea rețelelor de comunicații intercomunale în scopul dezvoltării și amplificării
localităților comunei în ansamblul funcțional teritorial.
·
Realizarea infrastructurilor de importantă comunală și locală (drumuri,străzi de acces,rețele
de apă,canalizare,electrice ,gaz);
·
Valorificarea potențialului elementelor importante ale patrimoniului natural și antropic prin
intervenții de protejare și dezvoltare durabilă;
·
Dezvoltarea localităților comunei în mod echilibrat ,în perteneriat pentru coordonarea și
gestionarea dezvoltării durabile pe întreg teritoriul comunal (gestionarea optimă a fondului
construit,rețelei de dotări,a infrastructurii).
·
Crearea de rețele de infrastructuri tehnice moderne în concordanță cu cerințele de protecție
a mediului și cu normele europene.
·
Reducerea dezechilibrelor între diferite niveluri de dezvoltare pe teritoriul comunei,în scopul
promovării dezvoltării durabile integrate.
·
Asigurarea nivelului optim de dezvoltare a populației și conviețuirea armonioasă a tuturor
locuitorilor comunei.
·
Realizarea unei structuri economice performanțe,adaptată necesităților comunale în acord
cu principiile de conservare a resurselor naturale și construite.
OBIECTIVUL STRATEGIC
Dezvoltarea rurală este strâns legată de politică agricolă comună (PAC) şi de măsurile de sprijinire a
forţei de muncă. În mod tradiţional, măsurile de sprijin a dezvoltării rurale au fost dispersate între
diferite instrumente juridice urmărind obiective diverse. Din aceste motive şi pentru a-i redă coerenţa,
reforma PAC din1999 a fost acompaniată de consolidarea măsurilor de dezvoltare rurală şi de
reunirea lor într-o reglementare unică. Acest instrument pune în practică o politică integrată de
dezvoltare rurală durabilă care asigură o mai bună coerenţă între dezvoltarea rurală şi politică
preţurilor şi a pieţelor din cadrul politicii agricole comune; în acelaşi timp, el promovează toate
componentele dezvoltării rurale prin încurajarea participării actorilor locali. Astfel, dezvoltarea rurală a
devenit al doilea pilon al politicii agricole comune. Legată de activităţile agricole şi de reconversia lor,
ea urmareşte îndeosebi modernizarea exploatărilor agricole, securitatea şi calitatea produselor
alimentare, venituri echitabile şi stabile pentru agricultori, considerarea problemelor privind mediul
înconjurător, activităţi complementare sau alternative, creatoare de locuri de muncă, pentru a diminua
exodul rural şi consolida dimensiunea economică şi socială a mediului rural, îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi muncă, egalitatea şanselor.
Măsurile de dezvoltare rurală care răspund acestor obiective au fost clasificate în 2 categorii:
-măsuri care însoţesc reforma PAC (zone defavorizate, ieşirea timpurie la pensie);
-măsuri de modernizare şi diversificare a exploatărilor agricole, investiţii, formare, ajutor
complementar pentru silvicultură, promovarea şi reconversia agriculturii.
Opţiunile strategice regionale sunt următoarele:
- Îmbunătăţirea generală a calităţii transportului regional cu respectarea condiţiilor de
protecţie a mediului;
- Creşterea prosperităţii locuitorilor regiunii prin dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi crearea
de noi locuri de muncă;
- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor de la sate prin diversificarea activităţilor economice în
condiţiile conservării patrimoniului natural şi istoric;
- Ridicarea performanţelor economice prin sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi
dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri;
- Reducerea şomajului prin îmbunătăţirea angajării şi a adaptabilităţii forţei de muncă,promovarea
oportunităţilor egale, îmbunătăţirea pregătirii şi combaterea excluziunii sociale;
- Reducerea disparităţilor în dezvoltarea centrelor urbane din regiune;
- Dezvoltarea şi încurajarea creării de parteneriate în domeniul cercetării şi inovării tehnologice.
Obiectivul general al “Strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru” este: “Crearea unui mediu
economic regional competitiv la nivel European care să ducă la reducerea disparităţilor intra şi
interregionale şi la creşterea standardului de viaţă a locuitorilor Regiunii”
Conform “Strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru” s-au stabilit următoarele priorităţi de
dezvoltare a Regiunii:
Prioritatea I- Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale (transport, mediu, utilităţi
publice, infrastructură socială – şcoli, spitale, infrastructură de comunicaţii etc.)
Obiective:
- îmbunătăţirea accesibilităţii spre zonele şi centrele cu potenţial economic care înregistrează
întârzieri în dezvoltare;
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- îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele urbane prin crearea şi modernizarea infrastructurii de
utilităţi;
- îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, serviciilor sociale şi a accesului la educaţie şi pregătire
profesională.
Măsură 1.1 Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi
comunicaţii
Obiective Specifice:
- reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice locale şi regionale, cu scopul de a crea cadrul
favorabil atragerii de investiţii, promovării creşterii economice şi creării de locuri de muncă
sustenabile;
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport dintre polii economici şi coridoarele paneuropene;
- facilitarea accesului la zonele industriale, turistice şi spre zonele izolate din Regiune.
Măsură 1.2. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și de protecție a mediului.
Obiective Specifice:
- asigurarea unui standard de viaţă ridicat pentru locuitorii Regiunii Centru prin armonizarea cu
standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a tratării apelor menajare şi în gestionarea
deşeurilor;
- implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;
- creșterea oportunităţilor de investiţii, în special, în domeniul turismului şi a activităţilor de protecţie a
mediului.
Măsură 1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, sociale și de sănătate
Obiective Specifice:
- îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi a calităţii pregătirii profesionale;
- oferirea de oportunităţi egale pentru elevi aflaţi în situaţîi defavorizante (în special mediul rural şi
populaţia rromă);
- crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sociale şi de sănătate şi asigurarea dotărilor
necesare pentru oferirea unor servicii de sănătate performanțe.
PRIORITATEA II-Sprijinirea mediului de afaceri
Obiective:
- stimularea creării de noi activităţi economice şi a dezvoltării celor existente din domeniul productiv şi
al serviciilor prin creşterea calităţii produselor şi a serviciilor;
- dezvoltarea competitivităţii economiei regionale prin stimularea inovării şi transferului
tehnologic;
- creşterea atractivităţîi regionale ca locaţie pentru investiţii prin crearea unei infrastructurii de afaceri
corespunzătoare şi amenajarea siturilor industriale abandonate.
Măsura: 2.1. Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate.
Obiective Specifice:
- dezvoltarea IMM-urilor existente cu scopul de a crea noi locuri de muncă şi a proteja locurile de
muncă existente mai ales în zonele dezavantajate;
- diversificarea activităţilor economice în zonele afectate de restructurare;
- crearea premiselor pentru dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor prin promovarea inovării
şi protecţiei mediului;
- creşterea competitivităţii economiilor locale prin crearea de valoare adăugată.
Măsură: 2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii.
Obiective Specifice:
- atragerea de noi investiţîi prin asigurarea unor locaţii dotate corespunzător din punct de vedere
tehnic;
- crearea de noi locuri de muncă;
- creşterea numărului de firme nepoluante care crează valoare adaugată mare.
PRIORITATEA III-Dezvoltarea Turismului
Obiective:
- creşterea atractivităţii şi a competitivităţii zonelor turistice cu potenţial natural şi cultural prin
îmbunătăţirea infrastrucurii;
- crearea de noi atracţii, produse şi întreprinderi în diferite zone turistice;
- creşterea veniturilor generate de către capacităţile turistice prin îmbunătăţirea serviciilor.
Măsură: 3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural
Obiective Specifice:
- creşterea atractivităţîi turistice a Regiunii prin modernizarea şi reabilitarea infrastructurii;
- creşterea veniturilor din turism prin îmbunătăţirea bazelor sportive şi de agrement în zonele turistice.
Măsură 3.2. Dezvoltarea, diversificarea și promovarea ofertei turistice;
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Obiective Specifice:
- creșterea performanelor firmelor care acționează în domeniul turismului prin îmbunătățirea
serviciilor de informare;
- promovarea eficientă a produsului turistic prin participarea la târguri de turism, seminarii și
congrese, etc.
- formarea unei piețe a serviciilor turistice unitare prin sistem de marketing și rezervare regional
- sprijinirea parteneriatului public –privat (organizații, asociații, consultanță și activități de informare)
Măsură 3.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru creşterea
calităţîi serviciilor în turism.
Obiective specifice:
- creşterea competitivităţîi firmelor din domeniul turismului pe o piaţă europeană deschisă cu
standarde de performanţă ridicată.
PRIORITATEA IV-Dezvoltarea rurală
Obiective:
- creşterea atractivităţîi zonelor rurale pentru localizarea investiţiilor străine şi locale prin folosirea
resurselor naturale;
- activarea participării şi cooperării între partenerii locali în scopul prezervării moştenirii naturale şi
culturale rurale;
- dezvoltarea durabilă a sectorului forestier prin stimularea exploatării raţionale a resureselor
pădurilor.
Măsură: 4.1. Creşterea competitivităţi sectoarelor agro-alimentar şi forestier.
Obiective Specifice:
- îmbunătăţirea gradului de informare a fermierilor şi proprietarilor agricoli şi a cunoştinţelor acestora
pentru facilitarea accesului la fondurile comunitare;
- creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere;
- îmbunăţăţirea valorii economice a pădurilor.
Măsura 4.2 Creşterea calităţîi vieţîi în mediul rural şi încurajarea diversificării economiei
rurale
Obiective specifice
- revigorarea spaţiului rural prin sprijinirea dezvoltării, creării şi diversificării activităţilor economice;
- stabilizarea populaţiei din mediul rural;
- crearea de noi locuri de muncă prin creşterea angajării în sectoare neagricole.
PRIORITATEA V-Cercetare, inovare tehnologică şi crearea societăţîi informaţionale
Obiective:
- întărirea potenţialului uman din domeniul inovării şi cercetării;
- îmbunătăţirea cooperării dintre sectorul de cercetare –dezvoltare şi sectorul economic;
- creşterea competitivităţîi firmelor pe pieţele locale şi regionale.
Măsură: 5.1. Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în scopul creşterii
competitivităţii economice.
Obiective Specifice:
- asigurarea de sprijin pentru producţie şi servicii de tehnologii înalte şi medii;
- îmbunătăţirea cooperării industriale în domeniul cercetării-dezvoltării şi a transferului tehnologic;
- creşterea nivelului tehnologic al întregii reţele productive a Regiunii;
- creşterea capacităţîi de Cercetare Dezvoltare, stimularea cooperării dintre instituţiile din domeniul
CDI şi firme şi creşterea accesului firmelor la servicii de CDI.
Măsura 5.2 Dezvoltarea tehnologiei TIC pentru sectoarele public şi privat.
Obiectiv
- Sprijinirea competitivităţîi economice prin creşterea interacţiunii dintre sectorul public şi
firme/cetăţeni prin exploatarea potențialului provenit din TIC.
PRIORITATEA VI-Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a
serviciilor sociale.
Obiective:
- creşterea flexibiltăţîi şi a mobilităţîi profesionale a resurselor umane pe baza ridicării nivelului de
cunoştinţe şi a deprinderilor profesionale ale lucrătorilor;
- diversificarea, extinderea şi creşterea calităţîi serviciilor sociale oferite de autorităţile locale, instituţîi
şi organisme neguvernamentale;
- promovarea anteprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep sau
administrează o afacere. pe cunoaştere.
Măsură 6.1. Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă
Obiective:
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- facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor de lungă durată, atragerea şi reţinerea pe
piaţa muncii a persoanelor un timp cât mai îndelungat, inclusiv în mediul rural, şi susţinerea ocupării
formale.

4.
PLANUL
URBANISTIC
GENERAL
–INSTRUMENT
PLANIFICARE OPERAȚIONALĂ-STRATEGII DE DEZVOLTARE

DE

Legea urbanismului în formă actuală prevede : Planul urbanistic general are atât caracter director şi
strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare
operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
Reglementările conținute în documentația PUG au rolul de a sprijini aplicarea strategiei în scopul
atingerii obiectivelor stabilite pe termen scurt ,mediu și lung.
Carta Verde privind Dezvoltarea rurală a României, reuneşte prevederile unui proiect finanţat din
programul PHARE al Uniunii Europene.
Proiectul elaborat de o echipă pluridisciplinară română asistată de consultanţi europeni, reuneşte
prevederi aplicabile în general mediului rural, particularizarea acestora în funcţie de condiţiile
concrete ale unei localităţi, rămâne în sarcina comunităţilor locale.
Câteva din prevederile cu largă aplicabilitate se referă la:
*
crearea de întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol, industrial, artizanal, comercial şi de
prestări servicii;
*
dezvoltarea agroturismului şi a turismului în general (revitalizarea activităţilor turistice,
diversificarea ofertei turistice, protecţia şi reabilitarea obiectivelor turistice naturale şi construite;
stimularea de activităţi conexe turismului etc.);
*
dezvoltarea potenţialului uman pentru a face faţă unor noi cerinţe, orientarea profesională a
tineretului, stimularea tinerilor în realizarea unor activităţi economice pe cont propriu, sprijinirea
tinerilor fermieri şi întreprinzătorilor;
*
creşterea calităţîi vieţii prin prezervarea mediului, îmbunătăţirea locuirii şi accesul la serviciile
de bază (prezervarea zonelor cu valoare naturală şi peisageră; combaterea extinderii fără restricţii a
zonelor construite, promovarea reabilitării locuinţelor şi a renovării celor abandonate, respectând
estetică tradiţională; asigurarea accesului populaţiei din zonele rurale la servicii de sănătate la nivelul
celor urbane; asigurarea pentru copii din zonele rurale a unor posibilităţi normale de educare);
*
menţinerea unor comunităţi viabile prin prezervarea culturii şi tradiţiilor (promovarea
patrimoniului cultural, istoric al satului ).

5. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
Documentaţia Planului Urbanistic General, în condiţiile perioadei parcursă de societatea
românească, în prezent reprezintă un instrument de gestionare a crizei funcţional-relaţionale
(echilibrare a dezechilibrelor) şi în acelaşi timp un instrument care să permită administraţiei locale
îndeplinirea funcţiei de management urban, atribuţia administraţiei locale ce se exercită în scopul
obţinerii calităţîi vieţîi în condiţiile dezvoltării urbane durabile.
Desigur condiţiile economice concrete permit abordarea şi rezolvarea unui unui număr relativ
restrâns de probleme sectoriale, legislaţia în curs de modificare într-un ritm extrem de rapid fiind un
factor în plus care îngreunează gospodărirea eficientă a resurselor (terenul, energia, apă,
construcţiile, etc).
Fiind o modalitate de expresie a intenţiilor de viitor ale comunităţii, planul urbanistic general trebuie
să ofere o imagine globală care permite comunităţii locale să ia decizii sectoriale mai ales în domenii
care exercită presiuni ce se cer soluţionate), fără a bloca strategia globală, căile prin care se poate
accede la obiective pe termen mediu şi lung.
Instrumentele puse la dispoziţie prin PUG în acest caz sunt inventarierea zonelor ce necesită studii
aprofundate (PUD sau PUZ), restricţii temporare în zone rezervate unor operaţiuni de anvergură
viitoare, coordonarea diferitelor strategii de urmat în domenii conexe (construcţii, circulaţie, protecţia
mediului etc.).
Se poate spune că acest instrument pus la dispoziţia comunităţii locale pe o perioadă de cca 5 ani,
îşi atinge scopul în măsura în care politicile locale în viitor vor reuşi aplicarea consecventă a câtorva
principii derivate din PUG:
*
minimalizarea consumului de resurse;
*
maximalizarea reutilizării;
*
utilizarea resurselor regenerabile şi reciclabile;
*
protecţia mediului natural;
*
crearea unui mediu sănătos, conservarea potenţialului natural existent;
*
urmărirea calităţii superioare în crearea mediului construit (conservarea energiei, crearea
confortului, calitatea imaginii).
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Scopul final îl reprezintă atingerea "modelului optimizat de dezvoltare urbană", situaţie în care
imaginea localităţii devine o emblemă pentru fiecare locuitor pus în situaţia de a-şi lega noi rădăcini
într-o aşezare şi o istorie pe care în ultimele decenii a secolului trecut o uitase.
Revine administraţiei publice locale a comunei , sarcina de a solicita întocmirea de studii de
specialitate, de a găsi sursele de finanţare pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică, de a
sprijini micii investitori în intenţia lor de dezvoltare sau promovare de noi investiţîi, de a urmări pas cu
pas realizarea acestora până la finalizare.

Intocmit,
Arh.Raus Adriana
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