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MEMORIU GENERAL 
1. Introducere  

          

1.1. Date de recunoaștere ale Planului Urbanistic General Comuna Hărău 

 

Denumirea lucrării  Plan Urbanistic General – Comuna Hărău 
 
Beneficiar   CONSILIUL LOCAL Hărău 
 
Proiectant   S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
 
Subproiectanți, colaboratori ing. Claudiu Bodor 

     ing. Lucian Nicoliță 
     ing. Diana Străin-electrice 

 
Data elaborării  2011 
 
Nr. Proiect   221 / 2011 
 

 

1.2. Obiectul P.U.G. 

Prezenta documentație de urbanism are ca obiect studierea comunei Hărău, ”care se află situată 
în partea centrală a judeţului Hunedoara, la 15 km depărtare de reşedinţa judeţului Hunedoara, 
municipiul Deva, şi la 13 km depărtare de oraşul Simeria (oraşul cel mai apropiat). Situată în lunca 
mijlocie a Mureşului (pe dreapta râului), comuna Hărău se află totodată pe rama piomontană care 
separă sud-estul depresiunii Băiţa de lunca Mureşului."3 

”Această documentaţie de urbanism se elaborează în scopul reglementării utilizării terenurilor şi 
stabilirii condiţiilor de realizare a construcţiilor şi amenajărilor.”4 

Dintre principalele obiective ale activităţii de urbanism concretizate în documentaţiile specifice se 
menţionează: 

 materializarea programului de dezvoltare a localităţilor fără a compromite dreptul generaţiilor 
viitoare la existenţă şi dezvoltare; 

 determinarea structurii funcţionale; 

 utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 

 asigurarea unei locuiri corespunzătoare nevoilor şi nivelului de dezvoltare; 

 amplasarea judicioasă a obiectivelor propuse, având în vedere respectarea dreptului de 
proprietate; 

 asigurarea esteticii corespunzătoare în realizarea mediului construit şi amenajarea mediului 
natural; 

 protejarea populaţiei şi a cadrului natural de poluare, riscuri naturale şi tehnologice previzibile; 

  protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, zonelor arheologice, ansamblurilor 
arhitecturale şi urbanistice deosebite, precum şi patrimoniului natural; 

 stabilirea şi asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele de utilitate publică; 
 Planul Urbanistic General reprezintă instrumentul principal al activităţii de urbanism la nivel local 
și asigură corelarea dezvoltării urbanistice a localităţii cu planul de amenajare al teritoriului administrativ 
al acesteia, delimitat conform legii.5 
 P.U.G. conţine direcţiile, priorităţile şi reglementările de dezvoltare ale localităţii pe întreg 
teritoriul său, cuprinzând prevederi pentru următoarele categorii de probleme principale6: 

 relaţionarea localităţilor cu teritoriul administrativ al comunei; 
                                                           

 

 
3Informație preluată din Memoriul General al Planului Urbanistic General al comunei Hărau - 1998 
4Conform alin (1), art. 46 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului 
5Conform alin (3) - art. 41, alin (2) - Art. 42, respectiv alin (2) - Art. 44 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a Ord. 7 din 2 februarie 2011 pentru modi ficarea 
și completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului 
6Conform alin (1) - art. 46 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului 
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 evidenţierea potenţialului natural, economic şi uman, precum şi a posibilităţilor de dezvoltare a 
localităţii legate de acest potenţial; 

 stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţilor; 

 stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 

 stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 

 stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie permanentă şi temporară de construire; 

 evidenţierea deţinătorilor terenurilor şi modul preconizat de circulaţie a acestora; 

 stabilirea modalităţilor admise de utilizare şi construire a terenurilor cuprinzând:  

 regimul de construire: 
 dispunerea faţă de aliniament şi limitele laterale şi posterioară a parcelei; 
 înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor; 
 conformarea construcţiilor exprimate prin valori maxime ale factorilor P.O.T. şi 

C.U.T.; 

 organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii; 

 modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

 stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; 

 delimitarea suprafeţelor în care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;  
Prevederile din P.U.G. se detaliază şi se întăresc prin "Regulamentul Local aferent P.U.G.". 
 

1.3. Surse de documentare 

 

Anterior acestei documentații, Comuna Hărău a beneficiat de un P.U.G. elaborat și avizat de S.C. 
„Ionescu Radu - Onix” S.N.C.– Deva, România. 

Pentru planul de bază s-au folosit date provenite de la :  
PRIMĂRIA Hărău Planul Urbanistic General se bazează pe date de fundamentare cu caracter 

analitic, consultativ și prospectiv. Datele necesare au fost extrase din documentele primite de la Consiliul 
local al comunei Hărău: 

 Plan Urbanistic General al comunei Hărău, realizat de Institutul de Proiectare – Deva, proiect 
numărul 7552 / 1998, conținând parte scrisă (memoriu general și Regulamentul Local de 
Urbanism) și partea desenată (planșele de limite ale satelor); 

 Fişele obiectivelor – conform repertoriului arheologic al judeţului; 

 Lista instituţiilor publice şi amplasarea lor; 

 Patrimoniu – lista monumetelor istorice; 

 Datele statistice pentru U.A.T.; 

 Planuri Urbanistice Zonale aprobate sau în curs de aprobare; 

 Registrul agricol; 

 Registrul cadastral; 

 Productivitate agricolă și animalieră; 

 Strategia de dezvoltare; 

 Ultimul recensământ; 

 Ridicare Topografică Rețele Edilitare. 
precum și informații culese la fața locului, prin investigare pe teren sau obținute prin consultarea 

organelor abilitate. 
DEPARTAMENTUL DE CADASTRU din cadrul Primăriei Hărău a furnizat suportul topografic : 

 Ortofotoplanuri 

 Planuri cadastrale 
S-au folosit date oficiale primite de la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ HUNEDOARA : 

 evoluția,structura și dinamica populației  

 potențialul economic și locuri de muncă existente și necesare  

 fondul construit  

 serviciile publice cu rol teritorial 
 
 
LEGISLAȚIE 
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Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată; 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Metodologie privind conținutul – cadru al documentațiilor de urbanism – în concordanță cu 

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, elaborată de INCD 
URBANPROIECT București, 2003; 

Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;41 
Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
Legea nr. 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea I 

– Rețele de transport; 
Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

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 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

a IV-a – Rețeaua de localități 
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

a V-a – Zone de risc natural; 
Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național – Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice; 
Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice; 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
Ordinul MLPAT nr. 13N/10. 03. 1999 pentru aprobarea Reglementării tehnice, Indicativ: 

GP038/99: Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al Planului Urbanistic General, 
elaborat de Ministerul lucrărilor publice și amenajării teritoriului; 

Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea 
Regulamentului Local de Urbanism de către Consiliile Locale, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/18. XI. 
1996 

Ordinul nr. 1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi private. 
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2. Stadiul actual al dezvoltării urbanistice  
      

2.1. Evoluție            

 

„Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, pe cursul mijlociu al Mureşului şi 
al principalului său afluent - Streiul şi în zona cursului superior al Jiului şi al Crişului Alb şi este traversat 
de paralela de 46 grade latitudine nordică şi de meridianul de 23 grade longitudine estică. Astfel, el este 
poziţionat la răspântia celor patru drumuri: al Mureşului şi Banatului, al Olteniei (prin Defileul Jiului) şi al 
Ţării Crişurilor (peste culme de munte în Valea Crişului Alb). 

Judeţul are lungimea de 122,4 km şi lăţimea de 96 km, cu o suprafaţă de 7011 kmp (2,9% din 
teritoriul ţării), se învecinează la sud cu judeţul Gorj, la vest cu Caraş-Severin şi Timiş, la nord-vest cu 
Arad, la nord-est cu Alba, iar la sud-est cu Vâlcea."7 

Din punctul de vedere al mărimii judeţului, Hunedoara este al optulea din ţară, şi dispune de 
numeroase monumente istorice și arhitecturale, dar şi de extraordinare frumuseţi naturale. Numeroase 
parcuri şi rezervaţii naturale au fost înfiinţate pentru protejarea patrimoniul natural şi spre delectarea 
turiştilor. 

În cadrul județului Hunedoara putem depista 6 dezvoltări de tip „coridor urban, amplasate de-a 
lungul căilor de comunicație principale: DN76 (Deva - Oradea), DN 74 (Brad-Abrud), DN 7 (Deva-Arad, 
Deva-Sebeș), DN 68A (Ilia-Lugoj), DN 66, DN 68.8 

Comuna Hărău totalizează o suprafață de 4.937 ha.9 și este situată în centrul teritoriului 
administrativ corespunzător judeţului Hunedoara și are drept vecini: 

 La vest: comuna Șoimus; 

 La nord: comuna Certeju de sus; 

 La est: comuna Rapolțu Mare și Zona Administrativă Simeria; 

 La sud: Zona Administrativă Deva. 
 
"Situată în centrul judeţului Hunedoara, pe DJ 107 A, localitatea Hărău, reşedinţa comunei cu 

acelaşi nume, se află la o distanţă de 14,5 km de orașul Deva și la 13 km de orașul Simeria (orașul cel 
mai apropiat). 

Comuna Hărău este situată pe malul drept al Mureşului, la poalele munţilor Apuseni. Accesul 
către comunitate se face prin DJ 761 Şoimuş – Bîrsău şi DJ 107A din Bîrsău. 

Pe teritoriul admnistrativ există patru sate aparţinătoare: Bîrsău, Hărău, Chimindia şi Banpotoc."10 
 

2.2. Elemente ale cadrului natural 

 

CARACTERISTICILE RELIEFULUI 
 
"Având în vedere poziţia geografică a comunei, relieful acesteia cuprinde două trepte distincte 

atât sub raport altimetric cât şi morfologic; pe de-o parte treapta mai joasă cuprinsă între 100 - 200 m 
altitudine situată în lunca Mureşului şi pe de altă parte treapta mai înaltă, piemontană ce depăşeşte 200 
m. 

- Treapta joasă aferentă luncii Mureşului prezintă un relief mai neted, asemănător câmpiei, 
Hărăul desfăşurându-se practic pe una din terasele nordice inferioare ale Mureşului. 

- Treapta înaltă, piemontană, poate fi numită aşa numai în raport cu cealaltă treaptă de relief 
prezentată mai sus, deoarece practic altitudinea nici în această treaptă nu depăşeşte cu mult 200 m. Aici 
relieful prezintă un aspect deluros, ondulat, care coboară înspre zona de luncă. 

Sub aspect petrografic, zona coincide cu fâşia de depozite puţin rezistente la eroziune (pietrişuri, 
nisipuri, argile, calcare nisipoase, conglomerate, gresii )."11 

 
                                                           

 

 
7Parte scrisă P.A.T.J. Hunedoara – Stadiul de dezvoltare al teritoriului administrativ al județului Hunedoara – Analiza situației existente 
8Conform PATJ HD – volumul 3 / 4 – Strategia de dezvoltare a județului Hunedoara – pe obiective și direcții de dezoltare – și planul de măsuri aferente – A. Strategia de dezvoltare spațială, 
economică și socială. 
9Conform planșei S00-01Teritoriul administrativ a prezentului P.U.G. 
10Informație preluată din Memoriul General al Planului Urbanistic General al comunei Hărau - 1998 
11Informație preluată din Memoriul General al Planului Urbanistic General al comunei Hărau - 1998 



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

11/75 

  

GEOLOGIA ZONEI, CARACTERISTICI GEOTEHNICE 
 
„Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara se suprapune pe două mari unităţi 

tectono-structurale: autohtonul danubian şi pânza getică. Rezultat al tectogenezei active, au fost 
delimitate două zone: zona cristalino-mezozoică aparţinând Carpaţilor Meridionali şi Munţilor Banatului şi 
zona sedimentar vulcanică a Carpaţilor Apuseni de sud. Cristalinul autohton (danubian) este întâlnit în 
masivele Vâlcan, Parâng, Retezat, Ţarcu, iar pânza getică în Munţii Godeanu, Şureanu şi Poiana Ruscă. 
Prima zonă este alcătuită din şisturi cristaline, peste care se suprapun formaţiuni sedimentar-mezozoice, 
în special calcare jurasice. Formaţiuni permo-carbonifere (conglomerate, brecii) şi mezozoice (gresii, 
şisturi argiloase, calcare), constituie învelişul sedimentar al cristalinului. Şisturile cristaline ce constituie 
pânza getică, sunt suprapuse de structuri sedimentare, mai ales în vestul Munţilor Şureanu şi în Poiana 
Ruscă. Zona sedimentaro-eruptivă a Carpaţilor Apuseni este alcătuită din formaţiuni sedimentare 
mezozoice (calcare, marne, şisturi argiloase, conglomerate, gresii) şi magmatite (gabrouri, bazalturi), 
precum şi din formaţiuni neogene (bazalturi, andezite, piroclastite).”12 

Pe Valea râului Mureș se pot recunoaște soluri aluvionare, gleice și pseudogleice, cernoziomuri, 
levigate. 

Pe terasa superioară a Mureșului, în depresiunea Lăpugiu și pe dealuri piemontane, sunt 
cernoziomuri, soluri brune de terasa, suroluite, trecându-se spre soluri brune și brun-roșcate de pădure, în 
diferite grade de podzolite. Se mai găsesec, local, goluri negre de fânețe, rendzine și pseudorendzine, 
soluri cu puternică eroziune și chiar rocă la zi. 

Pe dealurile mai înalte domină solurile brun-roșcate de pădure, formate sub vegetație de foioase 
și care sunt slab sau puternic podzolite, precum și podzolite. 

 
CONDIŢII HIDROGEOLOGICE 
 
"Situată în bazinul mijlociu al Mureşului, comuna Hărău mai este străbătută de pârâurile 

Banpotoc, Bîrsău şi Hărău. 
În ceea ce priveşte repartiţia scurgerii dintr-un an, constatăm că aceasta prezintă variaţii în 

funcţie de anotimp, cele mai mari valori sunt atinse primăvara, datorită alimentării râurilor şi pârâurilor cu 
ape provenite din topirea zăpezilor sau din precipitaţiile bogate de primavară. Astfel, nivelele cele mai 
ridicate şi volumul de apă cel mai mare se înregistrează începând de la jumătatea lunii aprilie, ele 
continuând până în luna iulie, după care nivelul apelor începe să scadă, atingând cele mai mici valori 
iarna, când scurgerea de suprafaţă este foarte redusă."13 

 
CLIMA 
 
„Aşezarea geografică a comunei Hărău își pune amprenta decisiv asupra microclimatului din 

zonă. 
Pe fondul climatului temperat continental se remarcă topoclimatul specific de Vale pe care îl 

impune în zonă cursul mijlociu al râului Mureş. Dacă spre estul comunei dispoziţia treptelor de relief ce 
coboară dinspre Vf. Gurghiata (1055m) şi formează interfluxul dintre Văile Geoagiu şi Certej creează un 
oarecare baraj mai înalt (cca. 500 m altitudine) în calea maselor de aer dinspre est; deschiderea largă a 
Văii Mureşului permite simţitor influenţa maselor de aer vestice, la care se adaugă curenţii de vale 
provocaţi de prezenţa Mureşului. 

Temperatura medie anuală în zonă comunei este de +9°C. Temperatura medie a lunii ianuarie se 
incadrează la aproximativ -3°C, iar media lunii celei mai calde, iulie, este de +20°C. 

În privinţa precipitaţiilor, media anuală se încadrează la 700 mm, umiditatea fiind mai ridicată şi 
prin prezenţa Mureşului. 

În ansamblu însă, comuna Hărău beneficiază de un microclimat specific de vale cu ierni relativ 
uşoare (mai ales în ultimii 3-4 ani) când cantitatea de precipitaţii sub formă de zăpadă a fost mult mai 
scăzută ca de obicei, şi veri călduroase, care însă în ultimii ani au oscilat de la răcoroase şi umede la 
uscate şi secetoase."14 

                                                           

 

 
12Extras din „Arheologie și istorie (III) – Descoperiri din județul Hunedoara”, autor: Sabin Adrian Luca, Ed. Economică, 2005 
13Informație preluată din Memoriul General al Planului Urbanistic General al comunei Hărau - 1998 
14Extras din „Arheologie și istorie (III) – Descoperiri din județul Hunedoara”, autor: Sabin Adrian Luca, Ed. Economică, 2005 
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Staţia meteorologică Deva a furnizat următoarele date privind temperatura medie a aerului (°C) 
pentru sezonul cald (aprilie 2008 – septembrie 2012) şi temperatura medie a aerului (°C)pentru sezonul 
rece (octombrie 2007 – martie 2012), cantitatea anuală de precipitaţii (mm), viteza medie anuală a 
vântului (m/s) şi grosimea maximă anuală a stratului de zăpadă (cm), din perioada 2008- 2012:15 

 

An Temperatura 
medie sezonul 

cald (°C) 

Temperatura 
medie sezonul 

rece (°C) 

Cantitatea 
anuală de 

precipitaţii (mm) 

Viteza medie 
anuală a 

vântului (m/s) 

Grosimea maximă 
a stratului de 
zăpadă (cm) 

2008 17,4 4,2 581,2 1,7 0 

2009 17,5 4,7 585,9 1,7 8 

2010 16,8 4,7 759,1 1,7 7 

2011 17,6 4,8 332,1 1,6 8 

2012 18,8 4,3 628,1 1,7 22 

 
 
POTENŢIALUL BIO ŞI PEDO-GEOGRAFIC 
 
"Vegetaţia şi fauna în zona comunei Hărău a suferit modificări substanţiale din cauza activităţii 

antropice. Astfel, întâlnim terenuri agricole de luncă și pajişti stepizate secundare și derivate pe dealuri. 
Se adaugă suprafeţele de păduri cu specii de cer, gărniţă, gorun şi, mai puţin, stejar şi fag. 

Pe raza comunei, la nord de Mureş, apare o vegetație azonală în alcătuirea căreia intră grupări 
de pir, iarba câmpului, coada vulpii etc. 

Fauna în zona prezentată este bogată în specii dintre cele mai diverse ca: ariciul, nevăstuica 
comună, dihorul comun, viezurele, vulpea, lupul, iepurele, iar dintre păsări: ciocănitoarea, piţigoiul, 
scofarul, cinteza, gaiţele. 

Fauna acvatică de-a lungul Mureşului cuprinde specii de clean, scobar, mreană, somn etc. 
Prezenţa marelui organism hidrografic care este Mureşul a influenţat şi evoluţia solurilor care în 

general sunt soluri slab dezvoltate, de luncă, aparţinând clasei combisolurilor, fiind cu precădere soluri 
brune acide şi soluri brune luvice, la care se adaugă solurile aluviale şi proto-solurile aluviale din 
categoria solurilor neevoluate."16 

Arii protejate: 
Teritoriul comunei Hărău cuprinde o parte din aria naturală protejată Natura 2000: Piemontul 

Munților Metaliferi – Vințu. 17 
 
RESURSE ALE SOLULUI ȘI SUBSOLULUI 
 
Județul Hunedoara dispune de o gamă diversificată de resurse, unele dintre acestea fiind 

exploatate încă din preistorie. „Sudul judeţului se distinge prin bazinul Petroşani unde se exploatează în 
principal huilă, iar în bazinul Ţebea se cantonează importante depozite de cărbune brun. Minereurile 
feroase constituite preponderent din carbonaţi de fier (siderită, ankerite) şi subordonat din oxizi de fier 
(magnetit, hematit), uneori puternic limonitizate la partea superioară a zăcămintelor, se concentrează în 
zonele nordică (arealul Arănieş, Bătrâna, Poeni), centrală (Teliuc-Ghelari-Vadu Dobrii, cu cele mai 
importante depozite) şi sudică (Valea Fierului, Răchitova, Vaduri) ale Munţilor Poiana Ruscă. O altă 
zonă în care apar asemenea zăcăminte se găseşte în zona Ciungani-Căzăneşti a Munţilor Zarand”18 

Materialele de construcţie şi rocile utile sunt variate şi sunt reprezentate prin: andezite şi 
andezite-dacite, bazaltur, marmură, calcare comune sau dolomitice în Munţii Metaliferi, Poiana Ruscă, 
Şureanu (Lăpugiu), argile refractar, argile caolinice, argile comune , travertin şi calcar metamorfozat 
marmorace. Nisipurile şi pietrişurile de balast sunt comune văilor marilor râuri (Mureş, Strei), iar cele 
cuarţoase apar în zona Crivadia. 

 

2.3. Relații în teritoriu 

                                                           

 

 
15Informaţii furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologiecu nr. de înregistrare 737/06/03 2013. 
16Informație preluată din Memoriul General al Planului Urbanistic General al comunei Hărau - 1998 
17Conform Ord. 776 / 05.05.2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România 
18Extras din „Arheologie și istorie (III) – Descoperiri din județul Hunedoara”, autor: Sabin Adrian Luca, Ed. Economică, 2005 
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CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI FEROVIARĂ 
 
Comuna Hărău este o comună tradițională cu o suprafață a teritoriului administrativ de 4.937 

ha.19, în care se păstrează specificul localităților rurale de deal și munte. Comuna are în componență 4 
localități: 

 Bîrsău - sat aparținător; 

 Banpotoc - sat aparținător; 

 Chimindia - sat aparținător; 

 Hărău - reședință de comună. 
Circulaţia rutieră majoră se desfăşoară pe drumul judeţean DJ 107 A, care străbate localitatea în 

partea de nord – sud – est, asigurând legătura spre localitatea Bîrsău în partea de nord și cu localitatea 
Chimindia în partea de est. 

Se propune modernizarea drumurilor de categoria a III – a, cu două fire de circulaţie în toate 
localităţile comunei, cu îmbracăminți asfaltice. 

Prin Planul Urbanistic General se propun numeroase amenajări de intersecţii, în special la 
intersecţiile drumului judeţean cu drumurile comunale în localitate. 

Comuna Hărău va fi străbătută pe direcția E-V între km 358+846 și km 364+867 în  zona de sud 
a teritoriului de autostrada A1 Deva-Orăștie, o rețea majoră de circulație. Nu sunt propuse intrări pe 
autostradă în cadrul teritoriul administrativ al comunei Hărău. Cel mai apropiat acces pe autostradă se 
află în comuna vecină Șoimuș la 6,3 km distanță din Bîrsău pe DJ 761. 

Localitatea Chimindia, este străbătută de la vest spre est de drumul judeţean DJ 107 A, pe care 
se desfăşoară circulaţia majoră. 

Accesul spre locuinţele individuale este asigurat prin străzi rurale, care necesită modernizare prin 
împietruire și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin rigole sau şanţuri, care să poată asigura un 
carosabil circulabil chiar şi în condiții meteorologice nefavorabile. 

Localitatea Bîrsău este înşiruită de-a lungul drumului judeţean DJ 761, care o străbate pe direcţia 
nord - sud. 

În partea de sud, localitatea este strabatută de DJ 107A care asigură legătura spre Hărău. 
Străzile existente necesită lucrări de modernizare; se propune amenajarea de accese carosabile 

şi platforme de parcare spre zonele de agrement. 
În zona centrală se propune modernizarea intersecţiei existente, asigurându-se astfel o circulaţie 

fluentă și sigură. 
Noua documentaţie propune asigurarea accesului carosabil la toate trupurile existente. 
Localitatea Banpotoc are accesul asigurat din drumul judeţean DJ 107 A prin drumul comunal DC 

27 A, drum ce străbate localitatea spre sud - nord asigurând legături spre localitatea Vărmaga. 
Trama stradală are un caracter tentacular asigurând accesul spre gospodăriile individuale. 
Străzile sunt din îmbracăminţi de piatră - în majoritatea cazurilor degradată, fiind necesară 

modernizarea străzilor pentru a asigura o circulaţie fluentă şi în siguranţă. 
Transportul în comun se face cu autobuze care asigură legătura între Deva și localităţile comunei 

Hărău. Se propune amenajarea staţiilor de autobuze. 
La toate lucrările propuse în domeniul circulaţiei se va avea în vedere respectarea condiţiilor 

impuse de asigurarea: 
- siguranţei în exploatare; 
- igienei, sănătăţii oamenilor; 
- protecţia impotriva zgomotului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 şi a standardelor şi 

normativelor în vigoare. 
Comuna Hărău nu este străbătută de nici o magistrală feroviară. 
 
RELAȚIILE CU STUDIILE URBANISTICE DE LA NIVEL SUPERIOR 
 
Capitolele aprobate din P.A.T.N. sunt: 

 Secțiunea I       Rețele de transport 

                                                           

 

 
19Conform planșei S00-01Teritoriul administrativ a prezentului P.U.G. 
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 Secțiunea II       Apa 

 Secțiunea III       Zone protejate 

 Secțiunea IV       Rețeaua de localități 

 Secțiunea V       Zone cu riscuri naturale 

 Secțiunea VI       Turism 

Comuna Hărău se încadrează astfel în următoarele secțiuni ale P.A.T.N – Planul de Amenajare 

al Teritoriului Național: 

 

SECȚIUNEA I – REȚELELE DE TRANSPORT 

 

Din punct de vedere al transportului, regăsim Comuna Hărău pe următoarele rute sau direcții: 

 Coridorul paneuropean de trasnsport multimodal IV - Autostrada Nădlac - Arad - Timișoara - 

Lugoj - Deva - Sibiu - Pitești - București - Lehliu - Fetești - Cernavodă - Constanța20 

 Rețea TEN-R, coridorul paneuropean de transport IV, autostradă prevăzută pe planșa Direcții de 

dezvoltare a rețelei de căi rutiere ca prelungire a coridorului European IV21 

 Linie de cale ferată nu există. 

 Cel mai apropiat aeroport existent este Sibiu, iar propus la Alba Iulia22 

 

SECȚIUNEA A II-A – APA 

 

În capitolul ”resursele de apă dulce”, în cadrul Anexei nr. 2, teritoriul admnistrativ al comunei 

Hărău apare cu următoarele coordonate: 

 Situată într-un bazin hidrografic (Mureș) cu potențial al bazinelor hidrografice între 50 – 100 % din 
resursa medie;23 

 Are ca limită sudică râul Mureș, curs de apă de categoria ”II”. Resursele totale utilizate de apă 

dulce sunt de 620 mil. m3 / an și subterane de 2 410 mil. m3. 24 

 Cursurile de apă de categoria II-a reprezintă cursurile de apă care pot fi utilizate în industrie, 

irigații și în scopuri urbanistice și de agrement;25 

 Conține zone cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri 

prioritare de protecție la poluare;26 

 

SECȚIUNEA A III-A – ZONE PROTEJATE 

 

Comuna Hărău a fost localizată în această secțiune, extrăgându-se următoarele informații: 

 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu: sit Natura 2000. 

 Comuna nu conține rezervații și monumente ale naturii.27 

 Pe teritoriul comunei Hărău se află Biserica Sf. Nicolae, localizată în satul Bîrsău.28 

 Concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național este 

foarte mare.29 

 

SECȚIUNEA A IV-A - ÎNCADRAREA ÎN REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 
 

                                                           

 

 
20Conform Anexa nr. I din Legea 363 / 2006, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport 
21Conform Anexa nr. 2 din legea 363 / 2006, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport 
22Conform Anexa nr. 8 din legea 363 / 2006, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport 
23Conform Anexa nr. 2 din Legea 171 / 1997, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a II-a – Apa 
24Conform Anexa nr. 2 din Legea 171 / 1997, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a II-a – Apa 
25Conform Anexa nr. I – Definirea principalilor termeni utilizați din Legea 171 / 1997, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a II-a – Apa 
26Conform Anexa nr. 2 din Legea 171 / 1997, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a II-a – Apa 
27idem 
28Conform Anexa nr. III – Valori de patrimoniu cultural de interes național ( monuumente istorice de valoare națională excepțională) din Legea 5 / 2000, Lege privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a III-a – Zone protejate 
29Conform Anexa nr. IV – Zone construite din Legea 5 / 2000, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a III-a – Zone protejate 
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Reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale, 
ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II - IV. 

Comuna este o „unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală reunită 
prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile 
economice, social-culturale, geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile publice ale 
comunei sunt satele reședință.”30 

”Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii necesare în 
vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt: 

- sediu de primărie; 
- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială; 
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 
- poştă, servicii telefonice; 
- sediu de poliţie şi de jandarmerie; 
- cămin cultural cu bibliotecă; 
- magazin general, spaţii pentru servicii; 
- teren de sport amenajat; 
- parohie; 
- cimitir; 
- staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto; 
- dispensar veterinar; 
- sediu al serviciului de pompieri; 
- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor; 
- alimentare cu apă prin cişmele stradale.”31 
„Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau 

oraşelor. Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de 
numărul de locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de 
locuitori sunt: 

- şcoală primară; 
- punct sanitar; 
- magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar. 
Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de locuitori, 

când satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3 - 5 km faţă de satul cel mai apropiat 
care dispune de astfel de dotări.”32 

 
SECȚIUNEA A V-A – ZONE DE RISC NATURAL 

Capitolul zonelor de risc încadrează Comuna Hărău în următoarele clase: 

 Zonă de intensitate seismică 6 pe scara MSK și perioadă cca. 100 de ani de revenire.33 

 Zonă unde cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore ( în perioada 1901-1997) este 

mai mare de 200 mm și a unităților teritoriale afectate de inundații datoraterevărsării unui curs de 

apă. 34 

 Potențial de producere a alunecărilor mediu cu probabilitate de alunecare redusă35. 

  

SECȚIUNEA A VIII-A – ZONE CU RESURSE TURISTICE 

Din punct de vedere al turismului, comuna Hărău este clasificată ca: 

 O concentrare scăzută (0 - 4,99) a resurselor turistice naturale și antropice36 

 Nu se încadrează în unitățile administrativ teritoriale cu concentrare mare sau foarte mare a 

resurselor turistice.37 

                                                           

 

 
30Anexa nr. I Definirea principalilor termeni utilizați – Legea 351 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități 
31Anexa nr. II Localități rurale – Elemente și nivel de dotare ale localităților rurale de rand IV – Legea 351 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – 
Rețeaua de localități 
32Anexa nr. II Localități rurale – Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang V – Legea 351 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – 
Rețeaua de localități 
33Conform Anexa nr. 2 din Legea 575 / 2001, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural 
34Conform Anexa nr. 4a) și Anexa 5 – poziția 749 din legea 575 / 2001, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural 
35Conform Anexa nr. 6 din legea 575 / 2001, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural 
36Conform Anexa nr. 2 din legea 190 / 2009, Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142 / 2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – 
Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice 
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2.4. Activități economice 

 

2.4.1. Date generale 

 

Județul Hunedoara are o suprafață totală de 706.267 ha. 

„În conformitate cu statisticile județului Hunedoara, în principal suprafața agricolă a județului este 

ocupată de pășuni și fânețe, pomi fructiferi, cereale și plante pentru nutreț.” Dar suprafețele agricole au 

urmat un trend descendent, mai ales după 2002.38 

- industria mică – fabrică de mobilă la Chimindia; 
- fabrică de cherestea la Chimindia; 
- confecţii metalice la Hărău; 
- moară cereale la Hărău şi Bîrsău; 
- Comerţ - magazine alimentare în toate satele comunei; 
- magazin de materiale de construcţii la Hărău; 
- ferme agricole – ferma de animale la Hărău; 
 

2.4.2. Agricultura și creșterea animalelor 

 

AGRICULTURA – CULTIVAREA PLANTELOR 
 
În baza Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, localitatea Hărău este ierarhizată pe rangul 

IV, iar satele aparţinătoare pe rangul V. 
Suprafața totală a teritoriului comunei Hărău este de 4.937 ha, din care suprafața agricolă este 

de 2.701 ha, reprezentând 55,53% din suprafața comunei. 
Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Hărău este creşterea animalelor. Exploataţiile agricole se 

află grupate în gospodării individuale şi exploataţii familiale. 
Marea majoritate a gospodăriilor deţin teren arabil de până la 2,5 ha, acesta fiind împărţit în mai 

multe parcele. Din teritoriul agricol de 55,53% din suprafața totală (2.701 ha), comuna are teren: arabil 
34,25% (1691 ha), fânețe 5,32% (263 ha), pășuni 14,78% (730 ha) și vii şi livezi 0,34% (17 ha).39 

Fâneaţa, păşunile şi pădurile deţin o suprafaţă ce indică de la sine o zonă ideală pentru creşterea 
animalelor. 

Suprafața arabilă cultivată pe raza comunei în anul 2009 se împărțea astfel: 

 grâu      – 140 ha; 

 porumb    – 559 ha; 

 orz, ovăz   – 40 ha; 

 legume    – 100 ha.40 
În ceea ce priveşte culturile legumicole, ponderea o reprezintă cartoful. 
Producţiile obţinute din culturile vegetale sunt folosite pentru consumul propriu. 
Lucrările agricole pe raza comunei se realizează atât cu mijloace mecanice, cât şi cu mijloace cu 

tracţiune animală. 
Cu ajutorul Guvernului şi al Ministerului Agriculturii prin APIA (Agenţia de plăţi și intervenţie în 

agricultură) se derulează programe de acordare a subvenţiei pentru pământul lucrat, cumpărarea 
seminţelor certificate, dotarea cu tehnică agricolă, motorină etc. 

 
CREȘTEREA ANIMALELOR 
Structura efectivelor de animale la începutul anului 2009 se prezintă astfel: 

 Bovine     - 384 capete; 
 Porcine     - 248 capete; 
 Ovine      - 2363 capete; 

                                                                                                                                                                                                            

 

 
37Conform Anexa nr. 3 din legea 190 / 2009, Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – 
Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice 
38Conform P.A.T.J. – Structura activităților – Agricultura, silvicultura și piscicultura – Suprafața agricolă 
39Date furnizate de planșa T00-01 – teritoriul administrativ al comunei Hărău 
40Conform strategiei de dezvoltare locală 2007-2013 – Comuna Hărău 
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 Cabaline     - 46 capete; 
 Păsări     - 7745 capete; 
 Familii de albine  - 236 familii.41 

În gospodăriile în care se cresc animale, acestea sunt în număr de 1-3 capete, iar producţia 
obţinută este utilizată pentru consumul propriu, cât şi pentru valorificare către agenţi economici sau pe 
piaţa liberă. 

Comuna Hărău dispune de un cabinet veterinar, aflat pe domeniul statului, vizitat de un medic 
dintr-o altă localitate. 

 

2.4.3. Silvicultura 

 

Teritoriul administrativ al comunei adăpostește o suprafață de 1.703 ha ha. de pădure, 
reprezentând 34,49% din suprafața sa totală.42 Această suprafață se află în administrarea Ocolului Silvic 
Deva și este controlată prin cantoane silvice dispuse pe teritoriul comunei Hărău. 

Vegetaţia şi fauna în zona comunei Hărău a suferit modificări substanţiale din cauza activităţii 
antropice. Astfel, întâlnim terenuri agricole de luncă şi pajişti stepizate secundare și derivate pe dealuri. 
Se adaugă suprafeţele de păduri cu specii de cer, gărniţă, gorun şi mai puţin stejar şi fag. 

Pe raza comunei, la nord de Mureş, apare o vegetație azonală în alcătuirea căreia intră grupări 
de pir, iarba campului, coada vulpii etc. 

De asemenea, este asigurată producția de plante medicinale și fructe de pădure. 
Din punct de vedere funcțional, pădurile asigură: 

 Protecția fondului cinegetic; 

 Protecția solului; 

 Protecția factorilor climatici. 
Dezvoltarea teritoriului intravilanului nu afectează zonele categoriilor de folosință „Pădure” și 

„Pășune cu pădure”. De asemenea, în cadrul teritoriului intravilan existent, dar și propus, s-au prevăzut 
spații verzi și bariere de protecție, suprafața fiind corelată cu normele de igienă și protecția mediului. 

Spațiul forestier existent impune un grad ridicat de ocrotire, dar și de întreținere a sa, însă, ar fi 
necesare programe intense de extindere sau de reîmpădurire a zonelor comunei. În astfel de programe 
ar trebui implicate și grupuri din rândul populației. Trebuie avut în vedere constant importanța spațiilor 
verzi împădurite ca factor de climă ce contribuie la atenuarea extremelor de temperatură ale aerului și 
solului, reducerea radiațiilor, creșterea umidității solului, reducerea vitezei vântului și echilibrarea 
proceselor de evaporare. 

 
2.4.4. Industria și construcțiile 

 

Funcția economică principală a comunei este reprezentată de agricultură și silvicultură. 
Prelucrarea masei lemnoase poate ridica economia comunei, latură exploatată în prezent. 

Mediul de afaceri este susținut de prelucrarea lemnului (există un gater în localitatea Chimindia), 
exportul produselor obținute și ferme zootehnice, precum și de spațiile comerciale cu profil mixt sau 
alimentar. 

 
2.4.5. Transporturi 

 

Transportul se desfășoară pe cale rutieră. 
Din punct de vedere rutier, circulația majoră se desfășoară pe drumul judeţean DJ 107 A, care 

străbate teritoriul comunei traversând satele Bîrsău, Hărău, Chimindia și satul Banpotoc în partea de 
Sud. Drumul judeţean DJ 107 A este singura cale de acces pentru traficul de transport călători și marfă. 
Din punct de vedere al legăturilor cu satele aparținătoare, transportul se realizează pe drumul județean 
DJ 107 A, drumuri comunale DC 129 C, DC A 29 și DC 27, precum și pe drumuri forestiere și de 
exploatare. 

Unitățile de transport existente sunt: 

                                                           

 

 
41Conform strategiei de dezvoltare locală 2007-2013 – Comuna Hărău 
42Date furnizate de planșa T00-01 – teritoriul administrativ al comunei Hărău 
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 Steț Ioan Mircea - P.F.A.; 

 S.C. SILVA SPECIAL S.R.L. – Chimidia; 

 S.C. SILVA SPEED S.R.L. – Chimidia. 
Transportul călătorilor între satele componente ale comunei este asigurat de firmele câștigătoare 

în urma licitației organizate anual la nivelul județului. 
 

2.4.6. Turism 

 

Latura turistică a economiei este foarte puțin exploatată în momentul de față. Zona dispune de un 
potențial turistic foarte ridicat, ținând cont de zonele verzi întinse, izvoarele minerale, monumentele 
istorice, precum și tipologia reliefului de zonă de deal ce definește teritoriul comunei. 

Comuna Hărău dispune de Biserica "Sf. Dumitru" sat Hărău; cca. 1700 şi de Biserica "Sf. 
Nicolae" sat Bîrsău; sec. XVI – monumente istorice care pot atrage turiști. În prezent nu există funcțiuni 
sau servicii suficiente care să deservească monumentele (servicii de cazare, alimentație publică, 
promovare etc.). 

În ceea ce privește serviciile necesare turismului, comuna dispune de o vilă – Cazare în 
Banpotoc la Vila Castelul Maria, amplasată pe DJ 107 A, aceasta dispunând de bar, restaurant, și 4 
camere de cazare; și o pensiune în localitatea Chimindia – Castelul Lupilor. 

În situația teritoriului intravilan actual lipsesc complet zonele destinate locuirii în regim de 
vacanță.43 

 

2.4.7. Servicii 

 

ADMINISTRAȚIE, JUSTIȚIE ȘI ORDINE PUBLICĂ 
 
Administrația Publică 
Consiliul local al comunei se află în satul reședință de comună Hărău, pe strada Principală nr. 1. 

Acesta are în subordine cele 3 sate aparținătoare: Bîrsău, Banpotoc, Chimindia. Clădirea consiliului local 
adăpostește și administrația financiară a comunei. 

Ordinea Publică 
În Hărău, la numărul 134, funcționează un sediu al Poliției locale cu 3 angajați în subordine. 
Justiția 
Tribunalul județean își are sediul în Deva. Comuna Hărău se află arondată Judecătoriei, 

Parchetului și Tribunalului Deva, cu sediul în orașul Deva.44 
 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
La nivelul comunei Hărău, există o şcoală cu clasele I-VIII, patru şcoli cu clasele I-IV care 

funcționează în clădiri independente şi patru grădiniţe, incluzând un număr de 175 de elevi împărțiți 
astfel după ciclurile de învățământ: 

 54 de preșcolari la grădiniță, din care: 

 15 preșcolari la Hărău; 

 10 preșcolari la Banpotoc; 

 14 preșcolari la Chimindia; 

 15 preșcolari la Bîrsău. 

 75 de școlari în ciclul primar din care: 

 36 elevi la Hărău; 

 10 elevi la Banpotoc; 

 11 elevi la Chimindia; 

                                                           

 

 
43Conform părților desenate ale P.U.G.-ului propus – planșele situației existente ale fiecărui sat 
44Informație regăsită în site-ul www.justitia-romană.org 
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 18 elevi la Bîrsău. 

 46 de elevi în ciclul gimnazial în localitatea Hărău. 

Aceste instituții de învățământ au un număr de 22 de profesori, învățători și educatori. La școala 

generală din Hărău există acces la internet. 

Comuna dispune de microbuze de transport școlar pentru a transporta 4 elevi navetiști din 

Bîrsău, 4 elevi din Banpotoc și 6 elevi din Chimindia. La instituțiile de învățământ din Deva fac naveta 10 

elevi. 

În clădirea Primăriei din Hărău se află o bibliotecă și un biblionet. 

 
CULTURĂ 
 
Fiecare sat din comuna Hărău dispune de un cămin cultural. În comună se află și o bibliotecă. 
În Bîrsău se află biserica monument istoric din sec. XIV ”Sf. Nicolae” la care s-a refăcut turnul în 

sec. XIX, iar în satul Hărău se află biserica ”Sf. Dumitru” monument cca. 1700, ambele monumente de 
importanță națională.45 

Obiceiuri 

 Nedee la Hărău – în fiecare an de Sf.Petru; 

 Nedee la Bîrsău – în a doua zi de Rusalii; 

 A doua zi de Paşte se merge cu «Udatul»; 

 Balul Strugurilor la Hărău – în jurul datei de 25 octombrie; 

 Irodul - în toate satele comunei – de Crăciun; 

 Căluşerul în satul Bîrsău de Crăciun. 

 
SĂNĂTATE 
 
În comuna Hărău funcționează 4 puncte sanitare. Acestea nu au cadre medicale permanente, 

fiind 2 medici care lucrează în punctele din comună timp de două zile pe săptămână. 
 
CULTE 
 
Conform datelor recensămintelor din 1992 și 2002, populația se împarte după cultul aparținător 

astfel: 

                                                           

 

 
45Conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314 din 08.07.2004 
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Număr de 
practicanți 
în anul 

Religia 

Ortodoxă Romano-
catolică 

Greco-
catolică 

Reformată Evanghelică 
Lutherană 
Sinodo-

Presbiteriană 

Unitariană 

1992 1711 25 1 98 1 0 

2002 1755 28 4 85 1 4 

 

Număr de 
practicanți 

în anul 

Religia 

Baptistă Penticostală Adventistă 
de Ziua a 
Șaptea 

Creștină 
după 

Evanghelie 

Altă 
religie 

Nedeclarată 

1992 34 94 2 83 2 1 

2002 31 133 4 70 7 1 

 
În urma recensămintelor rezultă că în anul 1992 erau 2052 credincioși, iar în anul 2002 erau 

2123 credincioși.  
 
Ritul Ortodox 
Clădirile religioase ortodoxe sunt ridicate în stilul arhitectural specific, sunt bine integrate în 

localități, contribuind la compoziția urbană. 
Bisericile ortodoxe sunt amplasate în fiecare sat al comunei. Toate bisericile funcționează 

împreună cu cimitirul pe aceeași parcelă. 
 
Riturile neoprotestante 
Bisericile celorlalte culte ocupă în principal clădiri ale unor foste locuințe, dar și clădiri noi.  
 
COMERȚ, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, FINANȚE, BĂNCI, ASIGURĂRI 

 

Număr agenţi 
economici 

Cu capital privat Cu capital de stat Cu capital mixt 

Industrie 10 - - 

Agricultură 3 - - 

Comerţ 9 - - 

Construcţii 1 - - 

Transport 3 - - 

Turism 2 - - 

TOTAL 28 - - 

 

Nr. 
Crt. 

 
Denumire agent economic 

 
Domeniul de activitate 

 
Adresa 
sediul 
social 

1 MAIULACT S.R.L. Creșterea bovinelor de lapte Com. Hărău 

2 2 ASOCIAȚII COMPRESOARE DE 
PĂȘUNE 

Agricol Hărău 

3 MALDĂU DORINA I.IND. Comerț Com. Hărău 

4 MARKOCSAN ADRIANA ELENA 
I.IND. 

Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor 

Hărău 

5 P.F.A. ȘTEȚ IOAN - MIRCEA Transport Banpotoc 
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6 S.C. ALS HALLER S.R.L. Confecții metalice Hărău 

7 DONCEA DEPO S.R.L. Prelucrare material lemnos Bîsău 

8 LACTODAL MIXT S.R.L. Creșterea bovinelor de lapte Bîsău 

9 S.C. DANIS COM EX PROD S.R.L. Brutărie Bîsău 

10 S.C. PROFY STYLE S.R.L. Comercializare materiale de construcții Banpotoc 

11 CASTELUL LUPILOR S.R.L. Alte servicii de cazare – Pensiune  Chimindia 

12 DAS TREI EXIM S.R.L. Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi 

Chimindia 

13 LEL & DANA ALIMSERV S.R.L. Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate 

Chimindia 

14 SILVA CONSTRUCT S.R.L. Prelucrare lemn Chimindia 

15 SILVA INDUSTRY S.R.L. Tăierea și rindeluirea lemnului Chimindia 

16 SILVA LEMNTEX S.R.L. Tăierea și rindeluirea lemnului Chimindia 

17 SILVA SPEED S.R.L. Exploatare forestierî Chimindia 

18 SILVA FORTE S.R.L. Prelucrare lemn Chimindia 

19 SILVA SPECIAL S.R.L. Transporturi rutiere de mărfuri Chimindia 

20 S.C. REBE & ISA S.R.L. Construcții metalice Chimindia 

21 S.C. VILLA VINCI S.R.L. Pepinieră Banpotoc 

22 S.C. TAMARA COMSPORT S.R.L. Comerț materiale de construcții Com. Hărău 

23 CASTELUL MARIA S.R.L. Alte servicii de cazare – Pensiune, 
restaurant 

Banpotoc 

24 S.C. ZITA S.R.L. Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate 

Com. Hărău 

25 S.C. MINEXFOR S.R.L. Îmbuteliere apă minerală Banpotoc 

26 MINERAL EMA COM S.R.L. Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor 

Banpotoc 

27 MINIEXPRES MONTANA S.R.L. Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor 

Banpotoc 

28 NIROS ULEN PRODCOM S.R.L. Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate 

Banpotoc 

 
Oportunități de afaceri 
Mediul de afaceri din comuna Hărău se află într-o fază destul de dezvoltată. Rând pe rând, 

firmele existente pe raza comunei prosperă și apar altele noi. 
Potenţialul investiţional al comunei, definit prin proiecte depuse de sectorul privat din zonă pentru 

a obţine granturi, este inexistent. 
Programele de creditare sunt accesate, dar în număr foarte restrâns, deoarece lipsesc 

posibilităţile de garantare la standardele solicitate de bănci. 
Termenele de restituire a creditelor sunt scurte, dobânzile greu de recuperat din profiturile 

obţinute prin desfacerea mărfurilor. 

 Agro-turismul poate fi practicat la o scară foarte largă prin valorificarea potenţialului natural al 
zonei datorat atât aşezării geografice, cât şi obiectivelor turistice. 

 Dezvoltarea de activităţi privind procesarea şi valorificarea produselor agricole, activităţi 
economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative. 

 Dezvoltarea fermelor prin achiziționarea de animale cu potenţial genetic ridicat şi folosirea de 
seminţe cu valoare biologică ridicată pentru sporirea producţiei vegetale. 

 Dezvoltarea IMM-urilor în toate sectoarele de activitate. 
 
Domeniul financiar 
Direcția Finanțelor Publice Deva coordonează sistemul financiar în județul Hunedoara, în 

subordinea acestei instituții aflându-se trezoreriile din teritoriu. Comuna Hărău se află arondată 
trezoreriei Deva. 
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SPAȚII VERZI, AGREMENT, SPORT 
 
Comuna Hărău este acoperită de o suprafață foarte mare de spații verzi, dar neamenajate. 

Zonele construite sau asfaltate sunt abia perceptibile în marea de vegetație ce păstrează atât de 
puternic izul rural al comunei. 

Comuna dispune de o bază sportivă multifuncțională de tip II (vestiare, teren volei, gazon 
artificial) în spatele Școlii Generale din localitatea Hărău. 

De asemenea, Asociația Composesorală Sigheți dispune de un teren de sport. 
Spațiile cuprinse pe teritoriul comunei au un potențial ridicat de agrement. Zona sudică are acces 

la râul Mureș, însă nu prezintă porțiuni amenajate destinate accesului la apă. 
De asemenea, sunt foarte puține spații verzi amenajate sau locuri de joacă pentru copii. 
 

2.5. Populația. Elemente demografice și sociale 

 
Toate satele care intră în componența comunei se încadrează în categoria localităților rurale care 

au sub 1000 de locuitori. Satul Hărău, reședința de comună, are 721 locuitori, satul Bîrsău are 483 
locuitori, satul Banpotoc are 493 locuitori, și satul Chimindia are 372 locuitori. 

Populaţia comunei Hărău, la fel ca şi marea parte a comunelor din Transilvania, a fost din cele 
mai vechi timpuri mixtă: română și maghiară. În anul 1940, recensământul a arătat 725 de locuitori 
români și 275 de locuitori maghiari. 

Comuna Hărău are o populaţie de 2020 locuitori, conform datelor din anul 2011. 
Locuitorii comunei Hărău sunt în general salariaţi în diferite întreprinderi şi fabrici datorită 

proximității față de oraşele Deva şi Simeria. Un procent de aproximativ 10% lucrează în agricultură. 
La nivel de comună, evoluția populației în urma recensămintelor realizate este prezentată în 

tabelul de mai jos: 
 

Localitate 1786 1854 1910 1940 
1992 2002 2011 

Femei Bărbați Femei Bărbaţi Femei Bărbați 

Hărău 574 773 873 1000 - - - 

Bîrsău 492 599 862 805 - - - 

Chimindia 393 381  366 - - - 

Banpotoc 459 617 806 773 - - - 

Com. Hărău - - - - 1066 986 1096 1027 1101 1082 

T O T A L 1918 2370 2541 2944 2052 2123 2020 

     1066 986 1096 1027 1021 99946 

 
Potrivit datelor recensământului pe criterii etnice de pe raza comunei, populația se clasifică după 

cum urmează: 
 

Etnie 1992 2002 

Români 1916 1941 

Maghiari 122 123 

Rromi 13 48 

Italieni 0 1 

Germani 1 2 

 
 
În toate localitățile se poate observa o densificare a populației în ultimii ani, datorată fluxului de 

persoane care migrează spre zone rurale şi își stabilesc domiciliul în localitate.  

                                                           

 

 
46 Direcția județeana de statistică http://www.hunedoara.insse.ro/main.php?id=456 
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Sporul natural deficitar este compensat de persoane din afara localităţii din mediul urban sau din 
alte regiuni cu stabiliri de domiciliu în comună. 

Stabilizarea fenomenului de populare şi atragere în localitate a unui număr mai mare de 
persoane din mediul urban necesită măsuri coerente de dezvoltare rurală, locuri de muncă şi condiţii 
corespunzătoare de locuire. 

 
Situația ocupării populației 

Activitatea Populație 1992 Populație 2002 

Lucrători necalificați 43 91 

Corpul legislativ și executiv 4 11 

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 13 15 

Forțele armate 1 0 

Șomeri în căutarea primului loc de muncă 23 16 

Tehnicieni și asimilați  44 37 

Lucrători operativi în servicii și comerț 30 66 

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, 
silvicultură și pescuit  93 

317 

Operatori pe ansambluri de mașini, instalații, utilaje și 
lucrători asimilați 127 

117 

Funcționari administrativ 30 22 

Muncitori și meseriași 246 37 

Ocupație nedeclarată 0 0 

Total 654 729 

 
 

2.6. Circulație și transporturi 

 
CIRCULAŢIA RUTIERĂ47 
 
Circulaţia rutieră majoră se desfăşoară pe drumul judeţean DJ 107 A care străbate localitatea în 

partea de nord – sud – est - asigurând legătura spre localitatea Bîrsău în partea de nord și spre 
localitatea Chimindia în partea de est. 

Principalele localități care se leagă prin această arteră sunt: 

 municipiul Deva - situat la 14,5 km spre sud; 

 orașul Orăștie – situat la 29 km spre est; 

 municipiul Alba Iulia - situat la 65,6 km spre est. 
Din punct de vedere al conectivității cu alte rute europene, cel mai apropiat nod se află la Şoimus 

(E 68 Nădlac-Brașov). 
Circulația pe teritoriul administrativ al comunei Hărău se realizează cu ajutorul drumului județean. 

Astfel, legăturile dintre satele comunei sunt:  

 DJ 761 între Bălata și Bîrsău; 

 DJ 107 A între Hărău și Bîrsău; 

 DJ 107 A între Hărău și Chimindia; 

 DJ 107 A între Chimindia și Banpotoc; 
Circulaţia majoră în localitatea Hărău se desfăşoară pe DJ 107 A și pe DC 129. 
Comuna Hărău deţine 7 km drum comunal: Hărău - 3.75 km, Bîrsău – 2.35 km, Chimindia –0.4 

km, Banpotoc – 0.48 km. 
 
 
 

Lungime drumuri( KM ) Nemodernizate Modernizate 

Autostrăzi 0 6 km 

                                                           

 

 
47Conform ”Studiu de management al traficului Comuna Hărău”, august 2012 
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Europene 0 0 

Naţionale 0 0 

Judeţene 0 10.3 km 

Orăşeneşti /Comunale 7 km 0 

 
În mare parte toate drumurile comunei urmează să fie modernizate. 
Profilele stradale existente sunt prezentate în „Studiu de management al traficului” în planșe. 
 
 
AUTOSTRADA A1 Deva-Orăștie48 
 
- limitele administrativ teritoriale ale Comunei Hărău sunt intersectate de autostradă la km 

358+846, respectiv km 364+867; 
- pe sectorul de autostradă cuprins între km 358+846 și km 364+867 s-au executat 4 poduri, 1 

pasaj și 3 podețe rutiere amplasate astfel: 
- structura nr. 16,pod peste râul Vărmaga aflat la km 359+220; 
- structura nr. 17, pod peste râul Barcău aflat la km 359+968, asigurând continuitatea 
drumului de expolatare aflat în vecinătate, având gabarit pe verticală de 4,50 m; 
- structura nr. 18,pod peste Valea Fără Nume aflat la km 362+206; 
- structura nr. 19, pasaj peste DC 129 aflat la km 362+813, asigurând continuitatea DC 
129, având gabarit pe verticală de 5,40m; 
- structura nr. 20, pod peste râul Certej aflat la km 364+631, asigurând continuitatea 
drumului de exploatare aflat în vecinătate, având gabarit pe verticală de 3,30m; 
- podeț rutier aflat la km 359+561, asigurând continuitatea drumului de exploatare aflat în 
vecinătate, având gabarit pe verticală de 5,0m și pe orizontală de 5,30m; 
- podeț rutier aflat la km 360+270, asigurând continuitatea drumului de exploatare aflat în 
vecinătate, având gabarit pe verticală de 5,0m și pe orizontală de 5,30m; 
- podeț rutier aflat la km 363+138, asigurând continuitatea drumului de exploatare aflat în 
vecinătate, având gabarit pe verticală de 5,0m și pe orizontală de 5,30m; 

- pe sectorul de autostradă cuprins între km 358+846 – km 364+867 nu au fost prevăzute 
intersecții denivelate. 

 
CIRCULAȚIA FEROVIARĂ 
 
Nu există linii de cale ferată pe teritoriul comunei. 
Nu există gară pentru trenuri pe teritoriul comunei, dar gara de la Deva se află la 15 km distanță 

de satul Hărău. 
 

2.7. Intravilanul existent – zone funcționale – bilanț teritorial 

 
2.7.1. Componență 

 
HĂRĂU 
 
Satul Hărău este cea mai importantă localitate a comunei, datorită rolului său multiplu: 

administrativ, social-cultural și economic, fiind în ierarhia localităților rurale clasificată cu rangul IV – sate 
reședință de comună. 

Satul Hărău, fiind reședință de comună, polarizează viața locuitorilor comunei prin existența de 
dotări de interes comunal administrativ și social-cultural cum sunt: consiliul local, biblioteca, poliția, 
dispensar uman, dispensar veterinar, farmacia, cămin cultural, magazin mixt. Rolul social-cultural este 
determinat și de tradițiile în timp în domeniul vieții religioase, datorită locului bisericii monument istoric. 

În ceea ce privește rolul economic al localității, acesta este mixt: agricol și industrial, predominant 
agricol în sectorul creșterii animalelor și pomicultură. Agricultura se desfășoară în sistem individual. 

                                                           

 

 
48 Extras din Adresa DRDP Timișoara nr. 290-DO-5859-24.09.2013 
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Drumul Județean - DJ 107 A - facilitează legăturile cu alte localități ale județului. Legăturile cu 
celelalte sate componente ale comunei se realizează, de asemenea, prin drumul DJ 107 A. 

Din punct de vedere al tramei stradale, Hărău nu dispune de o tramă stradală regulată deoarece 
s-a dezvoltat de-a lungul DJ 107 A și DC 129. Localitatea Hărău cuprinde o zonă centrală bine 
structurată şi dotată cu instituţii şi dotări la nivel de centru de comună, zona ce se constituie ca o 
prelungire firească a folosinţei principale care este tot gospodăria rurală. 

 
BÎRSĂU 
 
Satul Bîrsău este sat component al comunei Hărău. Localitatea este de tip adunat, cu o tramă 

stradală neregulată, adaptată formei terenului. Are dotări de interes local ca: școală primară, cămin 
cultural și biserică ortodoxă. 

Satul Bîrsău are din punct de vedere economic funcțiune principal agricolă. Agricultura se 
desfășoară în sistem individual, predominând creșterea animalelor și pomicultura.  

Localitatea este situată Ia distanța de 3,7 km față de Hărău pe DJ 107 A. 
 
CHIMINDIA 
 
Satul Chimindia este sat component al comunei Hărău, aflat între Hărău și Banpotoc urmărind DJ 

107 A. Are dotări de interes local ca: școală primară, cămin cultural, biserică ortodoxă și penticostală. 
Satul Chimindia are din punct de vedere economic funcțiune predominant agricolă. Agricultura se 

desfășoară în sistem individual. 
 
BANPOTOC 
 
Satul Banpotoc este sat component al comunei Hărău. Localitatea este de tip adunat, cu o tramă 

stradală neregulată, adaptată formei terenului. Dotările social-culturale existente sunt de interes local: 
școală generală cu clasele I-VIII, grădiniță, cămin cultural, magazin mixt, târg de animale, biserică 
ortodoxă și penticostală, bibliotecă comunală.  

 
2.7.2. Caracteristici funcționale 

 
ZONĂ DE LOCUIT 
 
Comuna Hărău este aşezată pe DJ 107 A la o distanţă de 14,5 km de Deva. Este aşezată într-o 

zonă colinară. Străzile sunt largi dar nu au o secțiune transversală simetrică. Casele sunt ridicate din 
piatră, beton şi cărămidă arsă, acoperite cu învelitoare din ţiglă, aşezate într-o formă regulată. 

Satele aparţinătoare sunt și conțin: Hărău cu un număr de aproximativ 270 de case, Bîrsău cu un 
număr de aproximativ 230 de case, Chimindia cu un număr de 160 de case, Banpotoc cu un număr de 
aproximativ 235 de case. Locuințele sezoniere sunt ridicate din piatră, cărămidă sau lemn. 

Starea fondului construit existent : 

 5 % stare rea; 

 15 % stare medie; 

 80 % stare bună și foarte bună. 
 
Satul Hărău 
Este un sat cu o densitate a locuințelor destul de ridicată. Trama acestuia este apărută în urma 

dezvoltării spontane de-a lungul străzilor din sat. Majoritatea caselor sunt în stare bună, multe dintre 
acestea fiind recondiționate de curând. Principalul material de construcții este cărămida, iar învelitorile 
existente sunt din țiglă ceramică pe șarpantă de lemn. 

 
Satul Bîrsău 
Dezvoltarea vetrei satului este influențată de configurația terenului. Străzile nu sunt drepte, 

casele nu respectă în totalitate aliniamentele. 
 
Satul Banpotoc 



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

26/75 

  

Zona de locuit se întinde pe o suprafață mare, fiind constituită din grupuri de gospodării cu 
terenuri agricole în jurul lor. Grupurile de gospodării cuprind între 3-12 gospodării. Majoritatea caselor 
sunt în stare bună. 

Zona de locuit se desfășoară de-a lungul pârâului care străbate satul. 
 
Satul Chimindia 
Se întinde pe o suprafață mică, fiind localizat între Hărău și Banpotoc. Localitatea este de tip 

răsfirat, cu gospodării mari, alcătuite din case și anexe din cărămidă, cuprinzând terenurile agricole 
aferente. 
 

Starea fondului construit în comuna Hărău este în proporție de 80% bună. 
Situația fondului construit pe satele aparţinătoare comunei se distribuie astfel: 

 Hărău    – 266 de gospodării; 

 Bîrsău    – 203 de gospodării; 

 Chimindia   – 133 de gospodării; 

 Banpotoc   – 187 de gospodării; 
   Total= 789 de gospodării 

 
ZONA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICII 
 
Pe teritoriul administrativ al comunei sunt înregistrate patru cămine culturale, construcții care 

găzduiesc periodic singurele activități socio-culturale desfășurate în zonă. 
În întreaga comună există două unități de cazare: pensiunea „Castelul Maria” în satul Banpotoc și 

pensiunea „Castelul Lupilor” în localitatea Chimindia. 
 
Satul Hărău 
Obiectivele de interes public sunt răsfirate prin sat și sunt dispuse de-o parte și de alta a drumului 

județean DJ 107 A și pe drumul comunal DC 129: Consiliul local, Cămin cultural, Școala generală cu 
clasele I-VIII, Biserica ortodoxă și cea baptistă, Dispensarul, Poliția, spații comerciale, între ele fiind 
intercalate și locuințe. 

 
Satul Bîrsău 
Dispune de doi poli religioși: bisericile ortodoxă și baptistă. Se poate delimita și o zonă „centrală” 

în care sunt grupate Școala cu clasele I-IV, Biserica ortodoxă, Biserica baptistă, un parc și un spațiu 
comercial. 

Căminul cultural și școala se află dispuse pe strada principală, împreună cu alte spații 
comerciale. 

 
Satul Chimindia 
Dispune de un micro-nucleu central unde se găsesc funcțiunile publice exceptând bisericile. 
 
Satul Banpotoc 
Instituțile publice sunt răsfirate de-a lungul străzii principale neformând un nucleu central. 
 
ZONĂ AGRO-INDUSTRIALĂ 
 
Satul Hărău dispune de o zonă amplă cu funcțiune agro-industrială. 
„Se păstrează saivanele de oi din localităţile Hărău, Banpotoc, și Bîrsău. 
Se impun lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul îndiguirii râului Mureș și regularizării 

pârâului Certejul din localitatea Banpotoc şi pârăul Gruiului din Chimindia în vederea redării în 
agricultură a terenurilor cu un grad de periclitate sporit și totodată măsuri de împăduriri pe versanţii cu 
riscuri de alunecare a terenului din localitatea Banpotoc."49 

 

                                                           

 

 
49Informație preluată din Memoriul General al Planului Urbanistic General al comunei Hărau - 1998 
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ZONĂ SPAȚII VERZI ŞI SPORT  
 
Pe teritoriul administrativ al comunei se găsesc puține spații amenajate cum ar fi terenuri de sport 

sau parcuri. Însă teritoriul comunei și spațiile intravilane ale acesteia dispun de spații verzi neamenajate 
într-o proporție mare.  

Satul Hărău dispune de un loc de joacă amenajat în fața Primăriei. 
Satul Bîrsău dispune de un parc ce leagă instituțiile principale ale satului de-a lungul șoselei 

principale. 
 
ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 
Cimitirele umane sunt în număr de 8 pe teritoriul administrativ al comunei Hărău și sunt 

întreţinute corespunzător. 
Cimitirele de animale ( puţurile seci) sunt inexistente. 
Pe teritoriul administrativ al comunei Hărău nu există locuri special amenajate pentru depozitarea 

resurselor menajere și a altor deşeuri. 
 

2.7.3. Bilanțul teritorial 

 

2.7.3.1. Pe categorii de folosință 

 
Suprafața totală a ariei geografice aparținătoare a comunei la momentul începerii PUG-ului a fot 

de 4987 hectare, din care: 
 

TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

AL UNITĂȚII DE 

BAZĂ 

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ (ha) 

Agricol Neagricol TOTAL 

Arabil Pășuni Fâneț
e 

Live
zi ,vii 

Păduri Ape Drumuri Curți 
cții 

Nepr
od. 

 

INTRAVILAN + 
EXTRAVILAN 

1746 887 256 36 1651 120 84 101 106 4987 

% din total 35.01 17.79 5.13 0.72 33.11 2.41 1.68 2.03 2.13 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.7.3.2. Al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent 
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BILANT TERITORIAL - Harau  - EXISTENT 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 89,62 75,23 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 9,06 7,61 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 5,85 4,91 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 2,80 2,35 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din care: 5,30 4,45 

Rutiere 5,30 4,45 
Feroviare 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 0,70 0,59 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,60 2,18 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 
APE 3,20 2,69 
PADURI 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 119,13 100,00 
 

BILANT TERITORIAL - Birsau  - EXISTENT 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 79,68 75,76 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 0,50 0,48 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 2,50 2,38 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,40 1,33 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 4,50 4,28 

Rutiere 4,50 4,28 
Feroviare 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 12,70 12,07 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,65 2,52 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 
APE 1,25 1,19 
PADURI 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 105,18 100,00 

 
 
 

BILANT TERITORIAL - Banpotoc  - EXISTENT 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  

SUPRAFATA % DIN 
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(ha) TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 41,70 58,32 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 1,70 2,38 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 2,10 2,94 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,85 1,19 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 2,95 4,13 

Rutiere 2,95 4,13 
Feroviare 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 18,50 25,87 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 1,60 2,24 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 
APE 2,10 2,94 
PADURI 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 71,50 100,00 

 

BILANT TERITORIAL - Chimindia  - EXISTENT 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 31,60 63,52 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 2,95 5,93 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 5,35 10,75 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,80 3,62 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 1,85 3,72 

Rutiere 1,85 3,72 
Feroviare 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 2,15 4,32 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,90 5,83 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 
APE 1,15 2,31 
PADURI 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 49,75 100,00 

 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT = 345,56 ha 

 

 

2.8. Zone cu riscuri naturale 

 

SEISM 

 



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

30/75 

  

„Cutremurele fac parte din categoria riscurilor geologice și geomorfologice care produc 

modificarea componentelor mediului natural sau construit. 

Potrivit hărții de zonificare seismică din normativul p. 100-92, județul Hunedoara se află în zona 

„F”, corespunzătoare gradului seismic minim 6. – nu sunt construcții sau clădiri încadrate în clasele de 

risc seismic”.50 

Din datele furnizate de Normativul P.100 – 92, s-au extras valorile cunoscute ale coeficienţilor Ks 

– Tc pentru diverse localităţi, iar limitele de contact dintre diversele zone seismice astfel rezultate, s-au 

trasat în proximitatea liniilor de falii majore cunoscute din literatura de specialitate.51 

 

Zonele seismice şi valorile ag – Tc extrase din normativ sunt :52 
 

 
Judeţul / 
loc. 

 
Tip loc.  

Zona seismică şi coeficienţi ag pentru IMR=475 ani 
conform Normativ P.100/92 

Perioada de colţ 
Tc 

A-0,32 B-0,25 C-0,20 D-0,16 E-0,12 F-0,08 0,7 1 1,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HUNEDOARA  

Hărău Com.      x x   

 
ALUNECĂRI DE TEREN53 

 

Factorii cauzali care declanşează alunecările de teren, omologaţi şi acceptaţi de Comunitatea 
ştiinţifică (I.U.G.S. – G.M./L) se referă în principal la patru categorii de condiţii favorizante, cu caracter 
exhaustiv:  

 condiţii litologice ; 

 procese geomorfologice; 

 procese fizice; 

 procese antropogene. 
În ţara noastră, estimarea potenţialului de producere a alunecărilor de teren şi raionarea zonelor 

cu probabilitate de producere a acestor fenomene se realizează prin elaborarea unor hărţi de zonare a 
teritoriului României, luând în considerare factorii cauzali care favorizează alunecările de teren, cu 
adoptarea terminologiei şi clasificării propuse de I.U.G.S. – G.M./L. 

Modelul pe care se operează, imaginează o reţea caroiată care delimitează areale înscrise în 
ochiuri pătrate cu laturi de 20 km, încadrând suprafeţe de 400 km2. 

În funcţie de aceste criterii, fiecărui careu i se stabileşte gradul de potenţial cu probabilitatea 
(rezultată) de producerea alunecărilor, utilizând formula empirică:  

 Ka Kb 

K =  (Kc + Kd + Ke + Kf + Kg + Kh) 
6 

Valorile coeficienţilor luaţi în calcul pentru fiecare careu sunt stabiliţi în funcţie de gradul de 
cunoaştere a factorilor de risc din fiecare careu, din coroborarea informaţiilor furnizate de hărţile 
geologice redactate la scară corespunzătoare (1:200.000; 1:50.000), a energiei reliefului consemnată pe 
hărţi topografice, a tectonicii perimetrelor legată de sistemul de falii cunoscute, a mezoclimatului 
perimetrului analizat, a reţelei hidrografice care caracterizează fiecare careu, precum şi din cunoaşterea 
nemijlocită a unor perimetre prin lucrări de cercetare geotehnică (sondaje, foraje, penetrări dinamice). 

Aceste fenomene produc modificări ale peisajului prin rezultatul interacţiunii mai multor factori 
naturali sau antropici: geologici, climatici, hidrologici, seismic, cărora li se adaugă cei socio-economoci. 
În judeţul Hunedoara, alunecările de teren se dezvoltă pe fondul unui relief foarte fragmentat, a unei 
structuri geologice formate din roci moi şi a unei structuri litologice care le favorizează: marne, argile, 

                                                           

 

 
50Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Stadiul de dezvoltare al teritoriului administrativ – Analiza situației existente – Cadrul natural 2008 - Seisicitatea 
51Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale - Seism 
52Normativul P-100 – 92 – Anexa A 
53Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Evaluarea perimetrelor cu potențial de alunecare de teren în județul Hunedoara 
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nisipuri, depozite aluvionare şi loessoide, soluri gleice de versant sau lăcovişti a căror formare este 
determinată de prezenţa izvoarelor de coastă. 

Principalele cauze naturale care determină şi agravează instabilitatea versanţilor din judeţul 
Hunedoara sunt: 

 acţiunea apelor subterane manifestată sub diferite forme generează cele mai multe alunecări de 
teren sau taluze din judeţ; 

 precipitaţiile atmosferice – care datorită influenţei apei la patul de alunecare conduc la 
reactivarea unor alunecări vechi şi la apariţia unor alunecări noi; 

 eroziunea apelor curgătoare – cu acţiune permanentă la baza versanţilor; 
Dintre cauzele antropice, amintim: 

 săpăturile executate pe versanţi sau la baza lor pentru construirea de drumuri, case particulare 
etc.; 

 defrişarea abuzivă a plantaţiilor, lizierelor şi pădurilor care au dus la declanşarea alunecărilor de 
teren; 

 arăturile transversale pe versanţi duc la producerea de văi torenţiale şi în final la distrugerea 
dealurilor. 
 
INUNDAȚII54 

 

„Topirea bruscă a stratului de zăpadă (depusă din ianuarie şi februarie în cantitate mare) şi 
scurgeri de pe versanţi duce la creşterea bruscă a nivelurilor râurilor cu depăşiri ale cotelor de apărare 
care are ca rezultat, de regulă în perioada aprilie - mai a anului, fenomenul producerii inundaţiilor pe 
perioadă scurtă cu cantităţi mari de apă, pe suprafeţele zonelor cu aşezări gospodăreşti din apropierea 
torenţilor, pâraielor şi râurilor mici, în revărsarea lor spre Mureş. În această situaţie, aproape în fiecare 
primăvară, se află localităţile aşezate în zonele celor trei bazine hidrografice MUREŞ, CRIŞURI şi JIU. 

Localităţile cel mai des afectate din acest punct de vedere, în ultimii ani, în zona Bazin 
Hidrografic MUREŞ au fost: toate pâraiele de pe versanţi cu debite crescute ca râul Sibişel care 
afectează în fiecare an Sibişelul şi Căstăul, Valea Orăştiei care se revarsă pe aşezările şi vecinătăţile cu 
localităţile Orăştioara de Sus, Orăştioara de Jos, Bucium, Beriu, Sereca. Canalul Streiul Mic pe 
suprafaţa localităţii Simeria şi toţi afluenţii de pe versanţi în afectarea altor localităţi ca Sântămăria Orlea, 
Pui, Chimindia, Hărău, Balşa, Teliucu Inferior, Hunedoara, Topliţa, Turdaş, Şoimuş, Brănuişca, Ilia, 
Gurasada, Veţel, Dobra, Burjuc, Zam, Densuş, Râul de Mori, Ghelari, Lelese, Bretea Română.”55 

Conform STAS 4273-83, din punct de vedere al gospodaririi apelor obiectivul se incadreaza in 
clasa III de importanta, categoria 3, impunandu-se masuri de aparare a localitatilor impotriva inundatiilor 
la debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatati de 1%. 

Debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatile de depasire de 1 %, 2% si 5 % si 10%, au 
fost transmise Primariei Comune Harau de catre Administratia Bazinala de Apa Mures, prin adresa nr. 
LMZ.11365 / 06. 07. 2017, anexata  in copie la prezenta documentatie.  

  In profilele transversale de calcul, au fost stabilite nivelele maxime ale cursurilor de apa 
enumerate, corespunzatoare debitelor maxime cu probabilitatatea de 1%, iar pe planurile de situatie 
prezentate in documentatie  a fost trasata limita de inundabilitate a respectivelor cursuri de apa, pentru 
debitele maxime cu probabilitatea de  depasire de 1%. 

Cantitatea medie de precipitații pe perioada anului este de 801-1000 mm.  
Precipitaţiile atmosferice au fost uşor mai ridicate la staţia Deva (atingând 585,7 mm în anul 

2009, faţă de 581,2 mm în anul 2008); la celelalte staţii s-au înregistrat valori mai mici pentru 
precipitaţiile căzute în zonele de nord şi de sud ale judeţului: 734,2 mm (2009) la staţia Ţebea (faţă de 
778,3 mm în anul 2008) şi 677,9 mm (2009) la staţia Petroşani (faţă de 832,9 mm în anul 2008), 
respectiv 984,5 mm (2009) în zona montană (faţă de 1159,5 mm în anul 2008). 

 În 2010, luna iunie a fost cea mai bogată în precipitaţii (pentru zona Deva - 99,0 mm, pentru 
Parâng -189,0 mm, pentru Ţebea -135,9 mm, pentru Petroşani - 104,3 mm), iar luna septembrie a fost 
cea mai secetoasă (3,6 mm – la Deva, 22,4 mm în Parâng, 0,3 mm – la Ţebea şi 11,3 mm în Petroşani). 
Cantitatea totală de precipitaţii căzută în anul 2009 în judeţul Hunedoara este prezentată în tabelul: 
 

                                                           

 

 
54Extras din Agenția Națională pentru Protecția Mediului - site oficial - http://apmhd.anpm.ro 

55 Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Fenomene meteorologice periculoase 
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Judeţ Staţia meteorologică 
Cantitate totală de precipitaţii 

(mm_2007) 

Hunedoara Ţebea 734,2 

Hunedoara Deva 585,7 

Hunedoara Petroşani 677,9 

Hunedoara Parâng 984,5 

 

Cantitatea de precipitaţii înregistrată la staţia meteorologică Deva, cea mai apropiată de comuna 

Hărău, este prezentată în tabelul următor: 

 

An Cantitatea 
anuală de 

precipitaţii (mm) 

2008 581,2 

2009 585,9 

2010 759,1 

2011 332,1 

2012 628,1 

 

 

ZONE CU RISC DE ÎNZĂPEZIRE56 

 

„Avalanșele de zăpadă se produc în special în zonele înalte de munte în lunile ianuarie – 

februarie chiar și martie la topirea stratului superior de zăpadă prin antrenarea straturilor depuse în 

timpul precipitațiilor mari. Astfel de zone sunt la Lupeni la Izvoarele Brăii și Negrele și în stațiunile Straja 

și Parâng.” 

 

INCENDII DE PĂDURE 

 

Monitorizarea şi prevenirea incendiilor de pădure sunt în sarcina Romsilva.57 

Incendiile sunt posibile în toate zonele comunei, și nu doar, în cazul în care acțiunile umane nu 

sunt supravegheate și controlate. 

„În perioada 2000-28.11.2006, pe raza județului Hunedoara s-au înregistrat 141 de incendii de 

pădure, zonele afectate fiind:  

 Zona Valea Jiului; 

 Valea Orăștiei; 

 Zona Râul Mare Retezat; 

 Zona Brad; 

 Zona Hunedoara.”58 

 
2.9. Echipare edilitară 

 

                                                           

 

 
56 Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Zone cu risc de înzăpezire și avalanșe 
57 Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Incendii de pădure 
58 Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Incendii de pădure 
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ALIMENTARE CU APĂ59 
 
Conform proiectului de gospodărire a apelor din 2011, pe teritoriul comunei s-au efectuat 

extinderi a rețelei de distribuție și branșamente de apă potabilă, amplasări de rezervoare, stații de 
clorinare și pompare. 

Rețeaua de apă potabilă în satele Hărău, și Chimindia era pozată pe o singură parte a drumului 
județean DJ 107 A, iar în satul Bîrsău, rețeaua de apă, de asemenea, era pozată pe o singură parte a 
drumului județean DJ 761. În aceste condiții pentru a se realiza cât mai puține subtraversări ale 
drumurilor județene, pentru a realiza branșarea gospodăriilor situate de cealaltă parte a drumurilor 
județene, unde nu era pozată rețeaua de apă potabilă, s-a executat o extindere a rețelei de distribuție 
pentru branșarea mai multor gospodării la un singur racord la conductă principală. 

Pentru fiecare puț forat s-a stabilit zona de protecție sanitară cu regim sever 50m x 20m. Zona de 
protecție pentru rezervoare s-a stabilit la 20 m de zidurile construcțiilor. 

Proiectul de alimentare cu apă a fost finalizat în prezent și toată comuna dispune de alimentare 
cu apă. Pentru proiectul de canalizare s-a realizat stația de epurare. 

 
 
Hărău 
Apa potabilă este captată din sursa subterană S3 formată din 4 puțuri forate, de unde se 

captează în medie 414,8 mc/zi. Această sursă este amplasată pe malul drept al râului Mureș la cca. 500 
m de acesta, în extravilanul localității Hărău. Pentru captare se utilizează o stație de pompare. Apa 
captată este tratată prin clorinare, direct în conducta de aducțiune a rezervoarelor. Stația de clorinare, 
amplasată deasupra rezervoarelor este de tip container termoizolat, bicompartimentat. 

Rețeaua de distribuție are o lungime de 7548 m. Conducta de branșament a fost pozată la 
minimum 1m adâncime de la cota terenului. 

Localitatea dispune de o rezervă intangibilă P.S.I. asigurată prin două rezervoare de 150mc 
fiecare. 

 
Bîrsău 
Apa potabilă este captată din sursa subterană S2 izvorul Bîrsău, de unde se captează în medie 

21,6 mc/zi. Apa este captată cu ajutorul unor drenuri de barbacane cu filtru invers și cameră de colectare 
din beton, prevăzută cu desnisipator și conductă de golire. Apa captată este tratată prin clorinare, direct 
în conducta de aducțiune a rezervorului. Stația de clorinare, amplasată deasupra rezervoarelor este de 
tip container termoizolat, bicompartimentat.  

Rețeaua de distribuție are o lungime de 6496 m. Conducta de branșament a fost pozată la 
minimum 1m adâncime de la cota terenului. 

Localitatea dispune de o rezervă intangibilă P.S.I. asigurată printr-un rezervor de 50mc. 
 
Chimindia 
Apa potabilă este captată din sursa subterană S3 formată din 4 puțuri forate, de unde se 

captează în medie 414,8 mc/zi. Această sursă este amplasată pe malul drept al râului Mureș la cca 500 
m de acesta, în extravilanul localității Hărău. Pentru captare se utilizează o stație de pompare. Apa 
captată e tratată prin clorinare, direct în conducta de aducțiune a rezervoarelor. Stația de clorinare, 
amplasată deasupra rezervoarelor este de tip container termoizolat, bicompartimentat.  

Rețeaua de distribuție are o lungime de 9707m. Conducta de branșament a fost pozată la 
minimum 1m adâncime de la cota terenului. 

Localitatea dispune de o rezervă intangibilă P.S.I. asigurată prin două rezervoare de 150mc 
fiecare. 

 
Banpotoc 
Apa potabilă este captată din sursa subterană S2 izvorul Banpotoc, de unde se captează în 

medie 21,6 mc/zi. Apa este captată cu ajutorul unei camere de captare din beton. Apa captată este 

                                                           

 

 
59Conform Proiectului tehnic ”Branșamente apă și racordui canalizare, comuna Hărău, Județul Hunedoara” întocmit de S.C. Sercotrans S.R.L. Deva avizat prin ”Autorizație de gospodărire a 
apelor” nr. 73 din 30.06.2011 de către Administrația ”Apele Române”, Administrația bazinală de apă Mureș 
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tratată prin clorinare, direct în conducta de aducțiune a rezervorului. Stația de clorinare, amplasată 
deasupra rezervoarelor este de tip container termoizolat, bicompartimentat.  

Rețeaua de distribuție are o lungime de 4487m. Conducta de branșament a fost pozată la 
minimum 1m adâncime de la cota terenului. 

Localitatea dispune de o rezervă intangibilă P.S.I. asigurată printr-un rezervar de 100mc. 
 
 
 
CANALIZARE MENAJERĂ60 
 
Canalizarea menajeră s-a realizat în baza proiectului de gospodărire a apelor din 2011. 
Conform proiectului de gospodărire a apelor din 2011 rețeaua de canalizare de pe teritoriul 

comunei Hărău este realizată în mod divizor. 
Apele uzate sunt transportate gravitațional la stația de epurare prin tuburi PVC-100 SN 4 

Dn=250-315 mm sau prin pompare, acolo unde este cazul, prin tuburi PVC Dn=160 mm. Pe parcursul 
rețelelor de canalizare au fost prevăzute: cămine de vizitare, cămine de spălare și cămine de rupere de 
pantă pentru buna funcționare a acestora. Lungimea totală a conductelor este 29.282 m repartizată 
astfel: 

 Hărău    7.626 m; 

 Chimindia   5.217 m; 

 Banpotoc   7.051 m; 

 Bîrsău    9.388 m. 

Acolo unde colectarea și transportul gravitațional al apei uzate nu este posibil din cauza 

configurației terenului, s-au realizat stații de pompare. Stațiile de pompare de pe rețeaua de canalizare 

sunt construcții circulare executate din beton, având D = 2 m, și vor fi echipate fiecare cu câte 2 pompe 

submersibile cu tocător. 

SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE 
 
În toate localitățile comunei, încălzirea se realizează prin combustibil lemnos (ars în sobe) și 

centrale termice individuale pe lemne. 
 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 
Alimentarea cu energie electrică – în localităţile de pe raza comunei Hărău se face din posturi de 

transformare PTA 20/0,4 K,alimentat din LEA de 20 KV şi LEA de 0,4 KV . 
Distribuţia energiei electrice de joasă tensiune se realizează prin linii electrice aeriene, montate 

pe stâlpi de beton amplasaţi pe traseul străzilor, alimentarea clădirilor de locuit şi a altor tipuri de clădiri 
făcându-se prin branşamente aeriene. 

Prin rețeaua de distribuţiea energiei electrice existentă, comuna Hărău asigură alimentarea cu 
energie electrică a tuturor obiectivelor. Nu se cunoaşte lungimea reţelei de electricitate de pe raza 
comunei. 

 
ILUMINATUL PUBLIC 
 
Pe raza comunei Hărău, iluminatul public este realizat prin circuite montate pe stâlpii liniilor 

aeriene de joasă tensiune, iar ca număr de corpuri de iluminat se constată că este asigurat iluminatul 
minim al localităţii. 

 
TELEFONIE FIXĂ 
 
Reţeaua de telefonie fixă este deservită prin reţele de fibră optică. 

                                                           

 

 
60Conform Proiectului tehnic ”Branșamente apă și racordui canalizare, comuna Hărău, Județul Hunedoara” întocmit de S.C. Sercotrans S.R.L. Deva avizat prin ”Autorizație de gospodărire a 
apelor” nr. 73 din 30.06.2011 de către Administrația ”Apele Române”, Administrația bazinală de apă Mureș 
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TELEFONIA MOBILĂ 
 
Există arii de acoperire pentru majoritatea reţelelor (Orange, Vodafone, Cosmote). 
 

2.10. Probleme de mediu 

 

2.10.1. Situația existentă 

 

CADRUL NATURAL 
 
Având în vedere poziţia geografică a comunei, relieful acesteia cuprinde două trepte distincte, 

atât sub raport altimetric cât şi morfologic: pe de-o parte treapta mai joasă cuprinsă între 100- 200 m 
altitudine, situată în Lunca Mureşului; pe de altă parte treapta mai înaltă, piemontană, ce depăşeşte 200 
m. 

Treapta joasă aferentă luncii Mureşului prezintă un relief mai neted, asemănător câmpiei 
Hărăului, desfăşurându-se practic pe una din terasele nordice inferioare ale Mureşului. 

Treapta înaltă, piemontană, poate fi numită astfel doar în raport cu cealaltă treaptă de relief, 
prezentată mai sus, deoarece practic altitudinea şi în această treaptă nu depăşeşte cu mult 200 m. 
Astfel se conturează un peisaj deluros, ondulat, care coboară spre zona de luncă. 

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul satului Hărău, atât datorită aspectelor climatice 
relativ blânde, datorită petrografiei, aşezarea favorabilă de luncă, nu este predispus evenimentelor de 
acest gen. Această zonă este într-o relativă arie de „adăpost geomorfologic”, dacă o putem numi astfel. 

 

RESURSE NATURALE 

 

Sub aspect petrografic, zona coincide cu fâşia depozitelor puţin rezistente la eroziune, pietrişuri, 
nisipuri, argile, calcare nisipoase, conglomerate, gresii. 

 
ZONE CU RISCURI NATURALE 

 

Valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag=0,12 pentru IMP=100 de ani și ag=0,16 
pentru IMP=475 de ani. Valoarea perioadei de control (colț) Tc=0,7 sec. 

Din punct de vedere al zonării după adâncimea maximă de îngheț, Hărăul se încadrează în zona 
de 80-90 cm. 

 

MONUMENTE ISTORICE ȘI NATURALE 

 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu se află monumente naturale aflate sub protecție. 
Pe teritoriul comunei se află următoarele monumente istorice aprobate:61 

 Biserica ”Sf. Nicolae” din satul Bîrsău, cod HD-II-m-A-03250; 

 Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Hărău, cod HD-II-m-A-03336. 

Următoarele situri se află pe teritoriul comunei și sunt în curs de analiză:62 

 Aşezarea neolitică de la Hărău – Cetate, sit arheologic. A fost identificată o aşezare aparţinând 

culturii Turdaş. COD SIT HD-89810-001, localitate Hărău; 

 Obiecte izolate de la Hărău - puncte neprecizate, sit arheologic. Au fost descoperite două celturi 

şi o brăţară, datate în epoca bronzului târziu. COD SIT HD-89810-002, localitate Hărău; 

 Depozit de bronzuri de la Hărău - punct neprecizat. A fost descoperit un depozit de bronzuri ce 

conţine un celt de tip transilvănean, un fragment de brăţară, două fragmente din obiecte 

neprecizate din placă de bronz, probabil un celt. COD SIT HD-89810-003, localitate Hărău; 

                                                           

 

 
61Conform Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314 din 08.07.2004 
62 Conform fișelor de sit anexate Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314 din 08.07.2004 
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 Locuirea neolitică de la Hărău - punct neprecizat. Au fost identificate fragmente ceramice 

neolitice. COD SIT HD-89810-004, localitate Hărău; 

 Aşezarea Coţofeni de la Banpotoc. A fost identificată o aşezare Coţofeni, unde s-au descoperit 

fragmente ceramice şi chirpic. COD SIT HD-89829-001, localitate Banpotoc; 

 Monede de la Banpotoc - punct neprecizat. Au fost descoperite 4 monede romane. COD SIT HD-

89829-002, localitate Banpotoc; 

 Locuirea Wietenberg de la Banpotoc. Au fost identificate fragmente ceramice aparţinând culturii 

Wietenberg. COD SIT HD-89829-003, localitate Banpotoc; 

 Aşezarea de la Chimindia - punct neprecizat. A fost descoperită o aşezare preistorică cu diverse 

materiale cum ar fi fragmente ceramice şi o secure de serpentin, posibil Coţofeni. COD SIT HD-

89847-001, localitate Chimindia. 

 

În 2016 s-a descoperit la NE de localitatea Hărău un posibil sit arheologic, care are coordonatele 

343088 E, 491538 N. La această locație s-au găsit o secure și o cataramă.   

 

ZONE DE RECREERE ȘI AGREMENT 

 

Din punct de vedere al zonelor de recreere, agrement, odihnă sau tratamente, comuna are doar 
trei zone special amenajate: parcul din fața Primariei Hărău, terenul de sport al composesoratului Sigheți 
și baza sportivă multifuncțională de tip II din spatele Școlii Generale Hărău. 

 

OBIECTIVE INDUSTRIALE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI 

 

Nu există pe teritoriul comunei. 

 

CĂI DE COMUNICAȚII 

 

Teritoriul administrativ al comunei Hărău este traversat de următoarele drumuri clasificate după 

cum urmează: 

 traseul autostrăzii A1 Deva-Orăștie. 

 traseul drumului judeţean 761 Şoimuş – Balşa; 

 traseul drumului judeţean 761 A; 

 traseul drumului judeţean 107A Geoagiu – Hărău; 

 traseul drumului comunal 27; 

 traseul drumului comunal 27 A; 

 traseul drumului comunal 27 B; 

 traseul drumului comunal 27 C; 

 traseul drumului comunal 27 D; 

 traseul drumului comunal 129; 

 traseul drumului comunal 129 C. 
Toate străzile localității urmează să fie modernizate. 
Traficul rutier încarcă rețeaua stradală prin transportul local de marfă și lucrări agicole, cu valori 

constante. Drumul județean prezintă un trafic constant ridicat. 
 
DEPOZITE DE DEȘEURI MENAJERE ȘI INDUSTRIALE 

 

Nu există pe teritoriul comunei. 

 

2.11. Disfuncționalități 

 

ZONAREA UTILIZĂRII TERITORIULUI 
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SURSELE DE POLUARE 

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE 

 

 
GESTIONAREA DEȘEURILOR  
 
Deșeurile sunt ridicate din fiecare sat săptămânal de către firma " Retim Ecologic Service ". 
"Retim Ecologic Service" oferă servicii de colectare a deșeurilor de la gospodării din pubele de 

120L, iar numărul de gospodării deservite de pe raza comunei este: 

 297 de gospodării în Hărău 

 192 de gospodării în Banpotoc 

 223 de gospodării în Bîrsău 

 108 de gospodării în Chimindia 

Există 26 puncte de colectare pe raza comunei a deșeurilor de la spațiile comerciale, școli și 

instituții publice care sunt colectate din pubele de 240L și 8 containere de 1,1m3. 

 

Analiza critică a situației existente asupra cadrului natural, potențialului economic, potențialului 
uman, condițiilor de locuit, analiza instituțiilor publice cu aprecieri asupra stării și capacității acestora în 
raport cu necesarul la numărul de locuitori și a repartiției în teritoriu, analiza asupra circulației de tranzit, 
aspecte ale echipării edilitare, protecția mediului, au evidențiat disfuncționalități ce contravin unui sistem 
urban sănătos. 

 
HĂRĂU – planșa S01 – 02/02 

DOMENIU DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

CIRCULAȚIE + Traseul DJ 107 Astrăbate localitatea 
de la Nord la Sud, îngreunând 
comunicarea între cele două jumătăți 
de localitate 
+ Relație rutieră dificilă la 
intersecțileDJ 107 A cu DC 129 
+ Slabă marcare a accesului spre 
Chimindia, 
+ Existența străzilor nemodernizate. 
+ Starea proastă sau lipsa trotuarelor 
 

+ Modernizarea unor drumuri 
de exploatare de acces la 
obiective importante din teritoriu 
și a celor pietruite intravilane 
+ Amenajarea podețelor și a 
podurilor 
+ Asigurarea unor lucrări 
constante de întreținere a 
infrastructurii  
+ Modernizarea constantă a 
intersecțiilor 

FOND CONSTRUIT ȘI 
UTILIZAREA 
TERENURILOR 

+ Existența terenurilor neconstruite 
+ Fondul construit în stare mediocră 
sau rea datorită unei proaste intrețineri 
 

+ Inițierea elaborării de P.U.Z.-
uri și P.U.D.-uri de către 
administrația publică, vizând 
ocuparea controlată a 
terenurilor libere cu funcțiuni 
diverse 
+ Alocarea de fonduri pentru 
reparații, restaurări și 
promovare a monumentelor 
istorice și de arhitectură 
+ Consolidarea sau demolarea 
locuințelor ce pot pune viața 
umană în pericol 
 

SPAȚII PLANTATE, 
AGREMENT, SPORT 

+ Suprafața insuficientă de spațiu 
verde public 
+ Suprafață insuficientăa spațiilor de 
agrement și spațiile restrânse destinate 
activităților sportive 

+ Realizarea de spații verzi 
publice 
+ Realizarea unor spații 
destinate activităților sportive 
+ Valorificare zonelor 
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+ Perdea de vegetație insuficientă între 
DJ 107 A și locuințe 
 

împădurite 

PROBLEME DE MEDIU Surse de poluare:  
+ Praful agricol 
+ Traficul rutier 
+ Depozitarea sau aruncarea gunoiului 
menajer în locuri neamenajate 
+ Afectarea apelor de suprafață și a 
pânzei freatice prin depozitarea 
gunoiului de grajd și a dejecțiilor direct 
pe sol 
+ Evacuarea necontrolată a apelor 
uzate menajere 
+ Utilizarea în exces a îngrășămintelor 
și a substanțelor pentru combaterea 
dăunătorilor 
 

+ Realizarea perdelelor de 
protecție prin vegetație între 
zonele cu trafic intens și spațiul 
rezidențial 
+ Informarea populației despre 
aspectele negative provocate 
+ Colectarea și depozitarea 
gunoiului menajer conform 
normelor legale 
+ Realizarea echipării tehnico-
edilitare complete 
+ Implementarea unui sistem 
durabil privind gestionarea 
deșeurilor 

ZONE PROTEJATE + Monumentele înscrise în lista 
monumentelor nu sunt valorificate și 
promovate la maxim. 
+ Zonele de protecție față de culoarele 
de rețele (electrice) nu sunt clar 
delimitate 

+ Delimitarea zonelor de 
protecție față de obiectivele 
tehnico-edilitare 
+ Reglementarea zonelor 
protejate 

POPULAȚIA + Degradarea fenomenului demografic, 
îmbătrânirea populației 
+ Insuficiența locurilor de muncă 

+ Stoparea declinului 
demografic 
+ Crearea locurilor de muncă 
pentru reducerea navetismului 
și a migrării 

 
BÎRSĂU – planșa S02 – 02/02 

DOMENIU DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

CIRCULAȚIE + Relație rutieră dificilă la intersecția 
DJ cu DC (spre Banpotoc) 
+ Slabă marcare a drumului spre 
Banpotoc respectiv Hărău 
+ Existența străzilor nemodernizate în 
sat 
+ Starea proastă sau lipsa trotuarelor 
 

+ Modernizarea unor drumuri 
de exploatare de acces la 
obiective importante din teritoriu 
și a celor pietruite intravilane 
+ Amenajarea podețelor și a 
podurilor 
+ Asigurarea unor lucrări 
constante de întreținere a 
infrastructurii  
+ Modernizarea constantă a 
intersecțiilor 

FOND CONSTRUIT ȘI 
UTILIZAREA 
TERENURILOR 

+ Existența terenurilor neconstruite 
+ Fondul construit în stare mediocră 
sau rea 
+ Dezvoltarea programelor agoturistice 
și exploatarea potențialului turistic în 
zonă 
 

+ Inițierea elaborării de P.U.Z.-
uri și P.U.D.-uri de către 
administrația publică, vizând 
ocuparea controlată a 
terenurilor libere cu funcțiuni 
diverse 
+ Alocarea de fonduri pentru 
reparații, restaurări și 
promovare a clădirilor ridicate 
în stil tradițional (structură de 
lemn, ornamente) 
+ Consolidarea sau demolarea 
locuințelor ce pot pune viața 
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umană în pericol 

SPAȚII PLANTATE, 
AGREMENT, SPORT 

+ Suprafața insuficientă de spațiu 
verde public 
+ Lipsa spațiilor de agrement și 
sportive 
+ Spațiile verzi adiacente râurilor 
Certej 

+ Realizarea de spații verzi 
publice și extinderea celor 
existente 
+ Realizarea unor spații 
destinate activităților sportive 
+ Valorificare zonelor 
împădurite 

PROBLEME DE MEDIU Surse de poluare:  
+ Praful agricol 
+ Traficul rutier 
+ Depozitarea sau aruncarea gunoiului 
menajer în locuri neamenajate 
+ Afectarea apelor de suprafață și a 
pânzei freatice prin depozitarea 
gunoiului de grajd și a dejecțiilor direct 
pe sol 
+ Utilizarea în exces a îngrășămintelor 
și a substanțelor pentru combaterea 
dăunătorilor 

+ Realizarea perdelelor de 
protecție prin vegetație între 
zonele cu trafic intens și spațiul 
rezidențial 
+ Informarea populației despre 
aspectele negative provocate 
+ Implementarea unui sistem 
durabil privind gestionarea 
deșeurilor 

ZONE PROTEJATE + Monumente înscrise în lista 
monumentelor neprotejate și 
nevalorificate la maximum. 
+ Zonele de protecție față de culoarele 
de rețele (electrice) nu sunt clar 
delimitate 

+ Delimitarea zonelor de 
protecție față de obiectivele 
tehnico-edilitare 
+ Reglementarea zonelor 
protejate 

POPULAȚIA + Degradarea fenomenului demografic, 
îmbătrânirea populației 
+ Insuficiența locurilor de muncă 

+ Stoparea declinului 
demografic 
+ Crearea locurilor de muncă 
pentru reducerea navetismului 
și a migrării 

 
BANPOTOC– planșa S03 – 02/02 

DOMENIU DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

CIRCULAȚIE + Relație rutieră dificilă la intersecția 
DJ 107 A cu satul 
+ Slabă marcare a accesului spre 
Banpotoc 
+ Existența străzilor nemodernizate în 
sat 
+ Starea proastă sau lipsa trotuarelor 
 

+ Modernizarea unor drumuri 
de exploatare de acces la 
obiective importante din teritoriu 
și a celor pietruite intravilane 
+ Amenajarea podețelor și a 
podurilor 
+ Asigurarea unor lucrări 
constante de întreținere a 
infrastructurii  
+ Modernizarea constantă a 
intersecțiilor 

FOND CONSTRUIT ȘI 
UTILIZAREA 
TERENURILOR 

+ Existența terenurilor neconstruite 
+ Fondul construit în stare mediocră 
sau rea în sat 
 

+ Inițierea elaborării de P.U.Z.-
uri și P.U.D.-uri de către 
administrația publică, vizând 
ocuparea controlată a 
terenurilor libere cu funcțiuni 
diverse 
+ Consolidarea sau demolarea 
locuințelor ce pot pune viața 
umană în pericol 

SPAȚII PLANTATE, 
AGREMENT, SPORT 

+ Suprafață insuficientă de spațiu 
verde public 

+ Realizarea de spații verzi 
publice 
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+ Lipsa spațiilor de agrement și spațiile 
restrânse destinate activităților sportive 
+ Spațiile verzi adiacente râului care 
străbate satul de la Nord la sud 
neîntreținute 

+ Realizarea unor spații 
destinate activităților sportive 
+ Valorificare zonelor 
împădurite 

PROBLEME DE MEDIU Surse de poluare:  
+ Praful agricol 
+ Traficul rutier 
+ Depozitarea sau aruncarea gunoiului 
menajer în locuri neamenajate 
+ Afectarea apelor de suprafață și a 
pânzei freatice prin depozitarea 
gunoiului de grajd și a dejecțiilor direct 
pe sol 
+ Evacuarea necontrolată a apelor 
uzate menajere 
+ Utilizarea în exces a îngrășămintelor 
și a substranțelor pentru combaterea 
dăunătorilor 
+ Echipare edilitară inexistentă 
 

+ Realizarea perdelelor de 
protecție prin vegetație între 
zonele cu trafic intens și spațiul 
rezidențial 
+ Informarea populației despre 
aspectele negative provocate 
+ Implementarea unui sistem 
durabil privind gestionarea 
deșeurilor 
+ Realizarea rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare 

ZONE PROTEJATE + Nu există monumente înscrise în 
lista monumentelor 
+ Zonele de protecție față de culoarele 
de rețele (electrice) nu sunt clar 
delimitate 

+ Delimitarea zonelor de 
protecție față de obiectivele 
tehnico-edilitare 
+ Reglementarea zonelor 
protejate 

POPULAȚIA + Degradarea fenomenului demografic, 
îmbătrânirea populației 
+ Insuficiența locurilor de muncă 

+ Stoparea declinului 
demografic 
+ Crearea locurilor de muncă 
pentru reducerea navetismului 
și a migrării 

 
CHIMINDIA – planșa S04 – 02/02 

DOMENIU DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIORITĂȚI 

CIRCULAȚIE + Relație rutieră dificilă la intersecția 
DJ 107 A cu drumurile comunale 
+ Existența străzilor nemodernizate în 
în sat 
+ Starea proastă sau lipsa trotuarelor 
 

+ Modernizarea unor drumuri 
de exploatare de acces la 
obiective importante din teritoriu 
și a celor pietruite intravilane 
+ Amenajarea podețelor și a 
podurilor 
+ Asigurarea unor lucrări 
constante de întreținere a 
infrastructurii  
+ Modernizarea constantă a 
intersecțiilor 

FOND CONSTRUIT ȘI 
UTILIZAREA 
TERENURILOR 

+ Existența terenurilor neconstruite 
+ Fondul construit în stare mediocră 
sau rea 
 

+ Inițierea elaborării de P.U.Z.-
uri și P.U.D.-uri de către 
administrația publică, vizând 
ocuparea controlată a 
terenurilor libere cu funcțiuni 
diverse 
+ Realizarea de locuințe sociale 
+ Consolidarea sau demolarea 
locuințelor ce pot pune viața 
umană în pericol 
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SPAȚII PLANTATE, 
AGREMENT, SPORT 

+ Suprafața insuficientă de spațiu 
verde public 
+ Lipsa spațiilor de agrement și spațiile 
restrânse destinate activităților sportive 
 

+ Realizarea de spații verzi 
publice 
+ Realizarea unor spații 
destinate activităților sportive 
+ Valorificarea zonelor 
împădurite 

PROBLEME DE MEDIU Surse de poluare:  
+ Praful agricol 
+ Traficul rutier 
+ Depozitarea sau aruncarea gunoiului 
menajer în locuri neamenajate 
+ Afectarea apelor de suprafață și a 
pânzei freatice prin depozitarea 
gunoiului de grajd și a dejecțiilor direct 
pe sol 
+ Evacuarea necontrolată a apelor 
uzate menajere 
+ Utilizarea în exces a îngrășămintelor 
și a substranțelor pentru combaterea 
dăunătorilor 
+ Echipare edilitară inexistentă 
 

+ Realizarea perdelelor de + + 
Protecție prin vegetație între 
zonele cu trafic intens și spațiul 
rezidențial 
+ Informarea populației despre 
aspectele negative provocate 
+ Implementarea unui sistem 
durabil privind gestionarea 
deșeurilor 
+ Realizarea rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare 

ZONE PROTEJATE + Nu există monumente înscrise în 
lista monumentelor 
+ Zonele de protecție față de culoarele 
de rețele (electrice) nu sunt clar 
delimitate 

+ Delimitarea zonelor de 
protecție față de obiectivele 
tehnico-edilitare 
+ Reglementarea zonelor 
protejate 

POPULAȚIA + Degradarea fenomenului demografic, 
îmbătrânirea populației 
+ Insuficiența locurilor de muncă 

+ Stoparea declinului 
demografic 
+ Crearea locurilor de muncă 
pentru reducerea navetismului 
și a migrării 
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2.11.1. Necesități și opțiuni ale populației 

 

Una dintre cerinţele principale ale administraţiei publice locale privind politica proprie de 
dezvoltare a localităţilor de pe teritoriul comunei este elaborarea prezentului P.U.G. ca bază 
documentară pentru administrația publică locală. 

Alte cerințe întâlnite în rândul populației sunt: 

 Extinderea intravilanului cu zone de locuit și funcțiuni complementare, zone pentru activități 
economice, instituții publice; 

 Rezolvarea alimentării cu apă și a canalizării centralizate; 

 Rezolvarea problemelor de telefonie; 

 Înființarea unui cimitir de animale; 

 Stabilirea prin P.U.G. a zonelor de protecție pentru monumentele de interes local întâlnite pe 
teritoriul comunei. 

 Realizarea suprafeței verzi publice, de agrement și sport necesare pe cap de locuitor 

 Modernizarea completă a infrastructurii stradale 
După cum am arătat mai sus, prin grija beneficiarului se va organiza la Consiliul Local o 

expoziţie, unde va fi expusă documentaţia de față, fiind supusă consultării. 
Organizarea consultării va fi anunţată prin mass- media. 
Reprezentantul consiliului local corelează și ordonează propunerile populaţiei și le înaintează 

spre analiză Consiliului Local, asigurând ulterior informarea populaţiei asupra deciziilor luate. 
Obligaţia elaboratorului P.U.G. este aceea de a introduce în P.U.G. propunerile enunţate de 

populaţie, după ce acestea au fost supuse discuţiei și acceptate de către Consiliul Local. 
În acest capitol se expune şi punctul de vedere al proiectantului privind solicitările beneficiarului 

de dezvoltare şi modul cum urmează a fi soluţionate acestea în cadrul P.U.G.. 
În atenţia organismelor abilitate să urmărească executarea lucrărilor de orice fel care se 

execută pe teritoriul administrativ al comunei: 

 Se interzice cu desăvârşire executarea lucrărilor de orice fel (demolări, reparaţii 
capitale,extinderi, modernizări, edilitare etc.) fără autorizaţie de construire. 

 Locuitorii vor urma să fie anunţaţi asupra contravenţiilor pe care le vor suporta dacă execută 
lucrări fără autorizaţie. 

 Autorităţile locale au obligaţia să verifice "Regulamentul local de urbanism" (care face parte 
integrantă din prezentul proiect) la emiterea "Autorizaţiilor de construire", pentru a constata dacă 
documentaţiile respective se înscriu în prevederile regulamentului. 
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3. Propuneri de organizare urbanistică 
      

3.1. Studii de fundamentare 

 

În vederea întocmirii prezentei documentații au fost analizate domeniile ce vizează în special: 

 Amenajarea teritoriului administrativ; 

 Evoluția localităților sub diverse aspecte; 

 Populația, elementele demografice și sociale; 

 Fondul construit existent; 

 Organizarea circulației și a transporturilor; 

 Probleme legate de protecția și conservarea mediului; 

 Echiparea edilitară; 

 Instituții publice, servicii, aspecte socio-urbanistice. 
Rezultatele acestor analize au constituit elemente din tema de proiectare și au direcționat 

propunerile de dezvoltare și organizare urbanistică. 
Schema conform căreia s-au aplicat rezultatele studiilor efectuate a fost generată de informațiile 

extrase din Planul de Amenajare al Teritoriului Național și Planul de Amenajare al Teritoriului Zonal al 
județului Hunedoara. 

Studiile de fundamentare ale P.U.G reprezintă analiza problematicii teritorului aferente localităţilor 
componentele prin lucrări de specialitate. 

 

STUDIU DE INUNDABILITATE 

Consideratii generale 

Intocmirea studiului de inundabilitate s-a facut la solicitarea Primariei Comunei Harau din judetul 

Hunedoara, pentru urmatoarele cursuri de apa de pe teritoriul comunei: paraul Certej; paraul Varmaga; 

afluent stang al paruluiVarmaga in zona satului Banpotoc. 

Pentru raul Mureş, limita zonei inundabile a fost stabilita pe baza hartilor de risc puse la dispozitia 

beneficiarului de catre Consiliul Judetean Hunedoara. 

Cursurile de apa mentionate, traverseaza teritoriile intravilane prevazute in noul Plan Urbanistic 

General al comunei Harau, sau sunt sunt situate in apropierea teritoriilor intravilane, si conform 

informatiilor furnizate de Primaria Harau, sunt singurele cursuri de apa de pe teritoriul comunei care de-a 

lungul timpului au produs inundatii si au creat pagube in zonele adiacente pentru care in prezentul studiu 

s-au stabilit limitele de inundabilitate. 

Elaborarea studiului de inundabilitate s-a facut  pe baza ridicarilor topografice cu cote de nivel  in 

sistemul de proiectie  Stereo 70 si pe baza profilelor transversale caracteristice trasate prin albiile majore 

ale cursurilor de apa, precum si pe baza  Studiului hidrologic intocmit de catre Administratia Bazinala de 

Apa Mures din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”. 

Conform STAS 4273-83, din punct de vedere al gospodaririi apelor obiectivul se incadreaza in 

clasa III de importanta, categoria 3, impunandu-se masuri de aparare a localitatilor impotriva inundatiilor 

la debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatati de 1%. 

Debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatile de depasire de 1 %, 2% si 5 % si 10%, au 

fost transmise Primariei Comune Harau de catre Administratia Bazinala de Apa Mures, prin adresa nr. 

LMZ.11365 / 06. 07. 2017, anexata  in copie la prezenta documentatie.  

In profilele transversale de calcul, au fost stabilite nivelele maxime ale cursurilor de apa 

enumerate, corespunzatoare debitelor maxime cu probabilitatatea de 1%, iar pe planurile de situatie 

prezentate in documentatie  a fost trasata limita de inundabilitate a respectivelor cursuri de apa, pentru 

debitele maxime cu probabilitatea de  depasire de 1%.  

 

Metodologia de calcul 

- Pentru determinarea nivelurilor cursurilor de apa la diferite valori ale debitelor, s-a adoptat 

metodologia de calcul indicata de literatura tehnica de specialitate referitor la miscarea cu suprafata 

libera a apei in rauri si canale.  



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

44/75 

  

- Au  fost luate in considerare mai multe profile transversale caracteristice prin albiile majore ale 

cursurilor de apa studiate. 

- Pe baza cotelor de nivel luate la suprafetea apei, s-au calculat pantele longitudinale  “ i ” de 

curgere a apei pe diferite segmente ale albiilor cursurilor de apa. Pantele longitudinale fiind constante pe 

segmentele studiate, se poate considera ca miscarea apei pe respectivele segmente este uniforma. 

- S-a stabilit coeficientul de rugozitate “n“ al suprafetei udate pentru fiecare segment. Deoarece 

nu exista variatii mari ale rugozitatii albiei in zonele studiate, s-a adoptat valoarea n=0,030 

corespunzatoare terenului fara vegetatie inalta: pajisti cu vegetatie de lunca, sau maluri ingrijite in zona 

intravilana. 

- Deoarece profilele transversale al albiilor in sectiunile de calcul considerate au forme 

geometrice neregulate, relatia Q = Q(H) nu poate fi exprimata analitic. In aceasta situatie, pentru profilele 

transversale considerate, au fost calculate debitele Q in functie de adancimea H a apei, masurata de la 

nivelul talvegului. Pentru calculul  debitelor s-a pornind de la formula Chezy: 

Calculele s-au efectuat tabelar, in profilele transversale de calcul considerandu-se un anumit 

numar de adancimi reprezentative, pentru care s-au putut determina elemente geometrice ale albiei.  

In tabelele de calcule anexate, simbolurile utilizate au urmatoarele semnificatii: 

 H – nivelul apei masurat de la talveg; 

 A – aria transversala de curgere corespunzatoare adancimii H; 

 P – perimetrul udat, corespunzator adancimii H; 

 R – raza hidraulica corespunzatoare adancimii H; 

 Q – debitul de curgere corespunzator adancimii H; 

 In functie de valorile calculate, s-au reprezentat grafic, in coordonate rectangulare, relatiile 

biunivoce H = H(Q). 

Valorile H ale nivelului apei la debitele maxime cu probabilitatea de 1% , s-au determinat pe baza 

graficelor H = H(Q). Utilizand aceste valori, s-au completat profilele transversale de calcul cu liniile 

nivelelor maxime ale apei la debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1%. 

Pentru a estima nivelul maxim al apei intre doua profile transversale consecutive, s-a tinut seama 

de panta de curgere a apei intre profile si de configuratia reliefului pe sectorul de albie considerat, 

utilizandu-se planuri cu curbe de nivel, transpuse la aceeasi scara ca si planul topo de lucru. 

La redactarea planselor s-a utilizat programul AutoCAD 2013, pe planurile de situatie fiind 
prezentate doar datele relevante ale studiului de inundabilitate, si anume, profilele transversale de calcul 
si limitele de inundabilitate, suprapuse peste planurile  cu reglementari edilitare continute in PUG si puse 
la dispozitia elaboratorului studiului de inundabilitate in format electronic de catre elaboratorul PUG. 

 

3.2. Evoluția posibilă, priorități 

 

La acest capitol P.U.G.-ul îşi propune să estimeze direcţiile posibile de evoluţie ale localităţilor 
prin valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent pe teritoriul administrativ al comunei 
Hărău. 

Priorităţile de intervenţie vizează etapa imediată şi propunerile se fac în funcţie de nevoile 
stringente de amenajare şi dezvoltare şi de fondurile avute la dispoziţie de Consiliul Local. 

Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar (alimentare cu apă, canalizare, telefonie şi 
modernizări de drumuri) se pot fundamenta pe baza P.U.G. aprobat în cadrul documentaţiilor privind 
solicitarea de fonduri de la bugetul statului. 

Evoluția comunei va fi puternic influențată de proximitatea acesteia de polul urban Deva, pe care 

îl poate susține în dezvoltare, Hărăul situându-se la o distanță de aproximativ 14,5 km. De asemenea, 

localizarea comunei pe drumul județean DJ 107 A, favorizează dezvoltarea Hărăului din punctul de 

vedere al turismului și economic.  

Depopularea continuă și îmbătrânirea accentuată a populației în mediul rural sunt cea mai 

evidentă consecință a perturbațiilor majore produse în acest sector în ultimele decenii. Planul de 

Amenajare al Teritoriului Național ridică această problemă la un obiectiv de importanță națională, 

încercându-se urmărirea creșterii nivelului general al vieții economic-sociale și culturale, precum și 
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asigurarea unor condiții echivalente în toate zonele țării și evitarea accentuării dezechilibrelor existente 

sau apariția altora. 

Strategia de dezvoltare și structurare a rețelei de localități urmărește asigurarea unei relații 

armonioase între localitate-teritoriu și între localitate-mediu, având la bază principiile dezvoltării durabile, 

echilibrarea internă, deschiderea porților de relaționare cu exteriorul, valorificarea potențialităților, 

complemenaritatea funcțională și descentralitatea. 

Baza întregii dezvoltări va fi satisfacerea nevoilor umane, păstrând sau chiar accentuând 

specificul local cultural și economic. Urbanizarea spațiilor intravilane trebuie realizată eficient și pe 

termen lung, asigurându-se în același timp și condiții de dezvoltare continuă. 

Printre direcțiile majore necesare dezvoltării amintim: 

 Extinderea sau realizarea (după caz) a rețelelor edilitare; 

 Modernizarea tuturor căilor de acces în cadrul localităților; 

 Asigurarea facilităților de transport călători între localitățile comunei. 

 

3.3. Optimizarea relațiilor în teritoriu 

 

Comuna Hărău este o comună tradițională, în care se păstrează specificul localităților rurale de 
deal și munte. Comuna deține suprafețe arabile în proporție de 44,65% și zone împădurite în proporție 
de 42,31%. Comuna este formată din 4 localități : 

 Hărău - reședința de comună; 

 Bîrsău - sat aparținător; 

 Banpotoc - sat aparținător; 

 Chimindia - sat aparținător. 
Localitatea Hărău este satul reședință de comună și este considerată o comună de deal datorită 

acestei dominante a reliefului. 
Drumurile ce străbat comuna, ierarhizate în funcție de importanță sunt: 

 traseul autostrăzii A1 Deva-Orăștie. 

 traseul drumului judeţean 761 Şoimuş – Balşa; 

 traseul drumului judeţean 761 A; 

 traseul drumului judeţean 107A Geoagiu – Hărău; 

 traseul drumului comunal 27; 

 traseul drumului comunal 27 A; 

 traseul drumului comunal 27 B; 

 traseul drumului comunal 27 C; 

 traseul drumului comunal 27 D; 

 traseul drumului comunal 129; 

 traseul drumului comunal 129 C. 
Comuna Hărău este situată în bazinul hidrografic Mureș (calitatea cursului de apă de categoria 

„II”) cu resurse specifice mai mici decât media pe țară (între 50 – 100%) din resursă medie, într-o zonă 
cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri prioritare de protecție a 
mediului.63 

 
Priorități 

 Ridicarea standardelor pentru infrastructura rutieră, reușind ridicarea acestora la standarde 
europene; 

 Asigurarea dotării tehnico-edilitare complete a localităților; 

 Asigurarea amplasamentelor pentru noile investiții; 

 Valorificarea potențialului natural; 

 Îmbunătățirea ratei de ocupare a populației active; 

 Modernizarea completă a infrastructurii stradale; 

                                                           

 

 
63 Conform Anexa nr. 2 din Legea 171 / 1997, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a II-a – Apa 
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 Promovarea comunei ca zonă turistică. 
Aceste propuneri sunt detaliate în prezentul memoriu la punctele corespunzătoare fiecărei 

problemele. 
 

3.4. Dezvoltarea activităților 

 

În prezent, forma de organizare a activităților economice este caracterizată de disfuncționalități 
importante la nivelul structurilor economice, inițiativa investițiilor fiind mai puțin previzibilă și dependentă 
în special de interesele private ale diverșilor investitori. 

Propunerile din acest capitol au drept scop relansarea economică a localităților axată pe 
valorificarea resurselor solului, a capacităților existente și a forței de muncă în teritoriu pe sectoare de 
activitate: turism de agrement, agricultură, mică industrie: mesteșugărit și exploatare și prelucrarea 
lemnului.  

 
SECTORUL PRIMAR – AGRICULTURĂ 
 
Disfuncţionalităţi: 

 Exploatații agricole pe suprafeţe mici; 

 Poluarea solului cu substanțe împotriva dăunătorilor și îngrășăminte chimice; 

 Parcele rămase neexploatate. 
 
Măsuri: 

 Formarea și generalizarea exploatațiilor; 

 Crearea unui sector paraagricol de servicii cu o structură diversificată; 

 Sprijinirea concentrării producţiei agricole pe suprafeţe care să permită mecanizarea eficientă; 

 Diversificarea producţiei agricole care să valorifice mai bine potenţialul de fertilitate a solului, în 
sensul sprijinirii producţiei horticole, a cultivării plantelor tehnice, a plantelor medicinale, prin mai 
buna informare a cultivatorilor, organizarea contactelor între cultivatori şi întreprinzători care 
prelucrează produsele vegetale, încheierea de contracte ferme între aceştia pentru diversele 
culturi cu stabilirea condiţiilor reciproce cantitative, calitative şi de preţ; 

 Informarea producătorilor asupra tehnologiilor de producţie a diverselor culturi, corectare, 
aplicare a tratamentelor chimice de ameliorare a solului şi combaterea dăunătorilor, inclusiv prin 
analize de laborator; 

 Organizarea de unităţi asociative care să asigure transportul, preambalarea şi valorificarea 
producţiei agricole, precum şi aprovizionarea cultivatorilor cu utilaje şi materialele necesare 
producţiei; 

 Sprijinirea organizării fermelor zootehnice familiale, pentru valorificarea cerealelor produse în 
zonă și a producţiei vegetale de pe terenurile cu destinaţie de păşuni; 

 În perspectiva organizării producţiilor agricole pe principii ecologice asigură sporirea valorii 
acestora și valorifică zonele precolinare și colinare existente cu un grad scăzut de poluare. 
 
SECTORUL SECUNDAR – MICA INDUSTRIE 
 
Disfuncţionalităţi: 

 Lipsa activităţilor industriale şi de prestări servicii; 

 Lipsa resurselor financiare pentru investiţii productive. 
 
Măsuri: 

 Dezvoltarea rurală este determinată de crearea unor activităţi industriale și de prestări servicii 
prin organizarea unor platforme industriale cu asigurarea unor facilităţi de organizare 
(concesionări de terenuri) și a unor utilităţi (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă 
etc.); 

 Sprijinirea financiară destinată dezvoltării rurale prin facilităţi fiscale pentru activităţi industriale 
organizate în mediul rural, fonduri speciale pentru credite destinate investiţiilor din mediul rural, 
înfiinţarea de filiale ale unităţilor bancare la sate, sporirea veniturilor bugetare locale destinate 
investiţiilor din infrastructura teritoriului și a localităţilor, prin diminuarea prelevărilor la bugetul 
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centralizat al statului din impozitele directe și indirecte, în acest sens se vor iniţia de către 
administraţia locală şi judeţeană proiectele de acte normative. 
 
SECTORUL TERȚIAR – AGROTURISMUL 
 
Disfuncţionalităţi: 

 Lipsa promovării; 

 Numărul redus de activități agoturistice. 
 
Măsuri: 

 Sprijinirea financiară destinată dezvoltării rurale prin facilităţi fiscale pentru activităţi de turism 
organizate în mediul rural, fonduri speciale pentru credite destinate investiţiilor din mediul rural. 
 

3.5. Evoluția populației 

 

3.5.1. Estimarea evoluției populației 

 
Disfuncţionalităţi: 

 Rata scăzută a natalității 

 Rata ridicată a mortalității 

 Bilanț demografic natural negativ 

 Presiunea mare a populației vârstnice asupra celei adulte 
 
Măsuri:  

 Facilităţi de creditare a construcţiei de locuinţe în mediul rural; 

 Conservarea şi ameliorarea reţelei de instituţii şi servicii publice; 

 Măsuri pentru protecţia socială a populaţiei defavorizate. 
 
3.5.2. Estimarea resurselor de muncă 

 
Disfuncţionalităţi: 

 Neasigurarea locurilor de muncă necesare. 
 
Măsuri:  

 Asigurarea unei rate optime de ocupare a forţei de muncă active prin măsuri de dezvoltare rurală, 
respectiv a activităţilor industriale şi de prestări servicii; 

 Facilităţi de creditare a construcţiei de locuinţe în mediul rural; 

 Conservarea şi ameliorarea reţelei de instituţii şi servicii publice; 

 Măsuri pentru protecţie socială a populaţiei defavorizate precum și elaborarea unor programe de 
integrare a acestora în rândul populației active. 
 

 

3.6. Organizarea circulației 

 

3.6.1. Circulația rutieră 

 
Disfuncţionalităţi: 

 Marcarea insuficientă a drumurilor de acces spre satele aparținătoare comunei; 

 Există autobuze care asigură numai transportul școlar între satele componente ale comunei și 
celelalte sate învecinate. Ar trebui dezvoltată legătura între Hărău – Deva microbuze de transport 
și autobuze. 

 Lipsa pistelor pentru biciclete și a unei benzi alternative pentru vehiculele cu tracțiune animală. 
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Măsuri pentru teritoriul administrativ 

 Marcarea și respectarea zonei de protecție propuse pentru DJ; 

 Realizarea pistelor pentru biciclete pe traseul drumului național. 
 
Măsuri pentru teritoriul intravilan propus 

 Sporirea capacității de circulație a intersecțiilor prin semaforizare; 

 Perfecționarea permanentă a sistemului de semnalizare; 

 Realizarea sistemului de canalizare a apelor pluviale; 

 Crearea și întreținerea perdelelor de protecție adiacente străzilor; 

 Deschiderea de străzi noi în zonele extinse ale intravilanelor; 

 Elaborarea unor rețele de transport în comun între cele 5 localități componente; 

 Refacerea sau completarea podurilor sau podețelor; 

 Modernizarea și completarea parcărilor în zonele cele mai solicitate. 
 
Localitatea Hărău 
Dispune de propuneri pentru îmbunatătirea rețelei de drumuri prin "Studiu de management al 

traficului." din august 2012. 
Localitatea Bîrsău 
Dispune de propuneri pentru îmbunatătirea rețelei de drumuri prin "Studiu de management al 

traficului." din august 2012. 
Localitatea Banpotoc 
Dispune de propuneri pentru îmbunatătirea rețelei de drumuri prin "Studiu de management al 

traficului." din august 2012. 
Localitatea Chimindia 
Dispune de propuneri pentru îmbunatătirea rețelei de drumuri prin "Studiu de management al 

traficului." din august 2012. 
Pe planșele „S01-04– 03/02 – Reglementări urbanistice – Drumuri” se prezintă profilele 

transversale propuse pentru străzile principale și secundare din cadrul localităților, precum și pentru 
străzile noi prevăzute în zonele de extensie urbană. 

 
3.6.2. Transportul în comun 

 

Disfuncţionalităţi: 

 Există autobuze care asigură numai transport școlar între satele componente ale comunei 
și celelalte sate învecinate. Legătura între Hărău - Deva, se realizează cu microbuze de transport și 
autobuze. 

 
Măsuri: 

 Se propune licitarea traseului care să asigure deplasările între localitățile comunei unei 
societăți de transport în comun. Populația trebuie să aibă acces la obiectivele de interes ale comunei, 
precum și la serviciile oferite. 

 
3.6.3. Organizarea circulației pietonale 

 

Disfuncţionalităţi: 

 Situația trotuarelor nu este una foarte bună, ele fiind foarte deteriorate sau lipsind în totalitate; 
 
Măsuri:  

 Vor fi amenajate trotuare de o parte şi alta a străzilor principale din localităţile componente, vor fi 
modernizate cele existente. Aceste trotuare vor fi prevăzute (acolo unde gabaritul permite) cu 
spaţii verzi de aliniament. 
 

3.7. Intravilanul propus. Zonificare funcțională. Bilanț teritorial 

 

3.7.1. Limita propusă a intravilanului 
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Propunerile de mărire a suprafețelor intravilane s-au realizat având în vedere : 

 Registrul cadastral al parcelelor – intravilane și extravilane; 

 Foile de plan sc. 1:5000 – cadastru. 
Propunerile au respectat Ordinul nr. 13N/10,03,1999 MLPTL – Ghid privind metodologia de 

elaborare și conținutul cadru al P.U.G. indicativ G.P.O. 38/99 privind modul de calcul al intravilanului 
existent, cât și a celui propus. 

Suprafața intravilană s-a modificat prin includerea unor suprafețe din extravilan sau excluderea 
celor intravilane. 

Pentru o uşoară aplicare a prevederilor din "Regulamentul local de urbanism" teritoriul 
administrativ al comunei a fost împărţit în UTR-uri (unităţi teritoriale de referinţă) pentru intravilan şi 
extravilan. 

Intravilanul localităţii Hărău a fost împărţit în 8 UTR-uri, al localităţii Bîrsău în 11 UTR-uri, al 
localităţii Banpotoc în 9 UTR-uri, al localităţii Chimindia în 9 UTR, în total intravilanele celor patru 
localităţi sunt împărţite în 37 UTR-uri în funcție de zonele existente și propuse. 

Numerotarea respectivă se regăseşte în planşele de "Reglementări urbanistice – 03, Unități 
Teritoriale de Referință și Subzone" pentru fiecare localitate în parte (planşe care fac parte integrantă din 
prezentul proiect), iar prescripţiile de aplicare se găsesc în vol. II "Regulament local de urbanism". 

Zonele funcţionale existente vor suferi modificări în structură şi mărimea lor. 

De precizat la acest capitol, ar fi faptul că pentru orice „scoatere a terenurilor din circuitul agricol 

în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (1)-(4), (6) și (7) și ale art. 93-103 din Legea nr. 18 / 1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Legii nr. 50 / 1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se face astfel:  

 a) până la suprafața de 1 ha, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor 

agricole fără lucrări de îmbunătățiri funciare, fără plantații viti-pomicole și de clasă III-V de calitate se 

aprobă prin decizie a directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală pe baza 

avizului oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;  

 b) pentru suprafețe de 1-100 ha, scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor agricole din 

circuitul agricol fără lucrări de îmbunătățiri funciare, fără plantații viti-pomicole și de clasa III-V de calitate 

se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin decizie a directorului executiv al 

direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală, pe baza avizului Agenției Naționale de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară acordat prin oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;  

 c) pentru suprafețele de teren ce depășesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se 

dă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 

și al Ministerului Administrației și Internelor. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului 

funciar se face după aprobarea hotărârii Guvernului;”64 

În toate cazurile, suprafaţa totală solicitată pentru excluderea din intravilan se determină pe 

întreaga unitate administrativ-teritorială de bază. Această suprafaţă se scoate etapizat din circuitul 

agricol, prin efectul documentațiilor de urbanism (PUZ). 

Asupra zonelor introduse în limita intravilanului propus s-a instituit interdicție temporară de 

construire până la scoaterea din circuitul agricol, conform prevederilor locale, precum și până la 

elaborarea PUZ sau PUD, ce se vor întocmi pentru aceste zone. Fiecare planșă de Reglementări 

conține lista PUZ-urilor propuse, ierarhizate funcție de importanța elaborării lor.  

Intravilanul propus este format din 24 trupuri a căror suprafață și funcțiune sunt cuprinse în 

tabelul următor: 

 

Nr. Crt. TRUP LOCALITATEA FUNCȚIUNE SUPRAFAȚĂ 
(Ha) 

1 TRUP 01 Hărău Zonă rezidențială 5,633 

2 TRUP 02 Hărău Zonă destinată sportului 3,706 

                                                           

 

 
64Conform ER. 1 Alin (2) din Cap I – Condițiile de amplasare a construcțiilor și competențele abilitate pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol din Ord. 798 / 2005 pentru 
completarea Legii 18 /1991 a fondului funciar 
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3 TRUP 03 Hărău Zonă industrială 10,874 

4 TRUP 04 Hărău Zonă rezidențială 3,044 

5 TRUP 05 Hărău Locuire de vacanță 11,923 

6 TRUP 06 Hărău Locuire de vacanță 49,056 

7 TRUP 07 Hărău Locuire de vacanță 16,375 

8 TRUP 08 Hărău Locuire de vacanță 35,558 

9 TRUP 09 Hărău Zonă rezidențială 15,875 

10 TRUP 10 Hărău Zonă rezidențială 0,853 

11 TRUP 11 Bîrsău Zonă rezidențială 5,809 

12 TRUP 12 Bîrsău Zonă rezidențială 15,199 

13 TRUP 13 Bîrsău Zonă rezidențială 12,112 

14 TRUP 14 Bîrsău Zonă rezidențială 9,761 

15 TRUP 15 Bîrsău Zonă industrială 2,460 

16 TRUP 16 Bîrsău Zonă rezidențială 0,463 

17 TRUP 17 Bîrsău Zonă rezidențială 53,402 

18 TRUP 18 Chimindia Zonă rezidențială 8,737 

19 TRUP 19 Chimindia Zonă industrială 23,834 

21 TRUP 25 Chimindia Zonă industrială 13,470 

20 TRUP 20 Banpotoc Gospodărie comunală 0,834 

22 TRUP 22 Banpotoc Zonă rezidențială 6,643 

23 TRUP 23 Banpotoc Zonă rezidențială 10,880 

24 TRUP 24 Banpotoc Zonă industrială 13,219 

25 TRUP 25 Hărău Zonă industrială 2,96 

     

 

3.7.2. Zonele funcționale 

 

Ținând cont de necesitățile localității din punct de vedere funcțional, de necesitatea adaptării 
ultimelor legistații, dar și de nevoile populației, limitele zonelor intravilane s-au modificat. Ca principiu s-a 
urmărit: 

 Valorificarea eficientă a spațiului intravilan prin funcționalizarea terenurilor libere existente; 

 Accesibilitatea maximă la serviciile de utilitate publică prin rezervarea de terenuri pentru 
completarea acestora; 

 Asigurarea compatibilității depline a funcțiunilor nou create cu mediul ambiant; 

 Conservarea, protecția și extinderea suprafețelor de spații verzi; 

 Reabilitarea, protecția și conservarea mediului. 
Sub aspectul tipului de proprietate, terenurile ce preiau dezvoltările localităților sunt fie 

proprietatea privată a primăriei, fie proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice. 
Zonele centrale ale localităţilor nu au fost stabilite prin vechiul P.U.G. Acestea vor fi propuse în 

zonele în care se poate localiza o aglomerare de instituții publice, care poate fi considerată 
reprezentativă. Dotările existente în această zonă satisfac cerinţele actuale. 

Delimitarea UTR-urilor s-a făcut pe limite naturale, pe străzi şi limită de teritoriu intravilan. 
 
LOCALITATEA HĂRĂU 
În urma propunerilor realizate, localitatea reședință de comună Hărău prezintă un intravilan cu o 

suprafață de 165,33 ha; (suprafață mai extinsă comparativ cu suprafața intravilanului existent –108,40 
ha), destinată unei zonificări compacte și înmulțirii obiectivelor de interes public necesare dezvoltării. 

Zona de locuit propusă are o suprafață de144,63 ha. și include și funcțiuni complementare locuirii 
regăsite la nivelul parterului clădirilor de locuit (spații comerciale alimentare și nealimentare, prestări 
servicii etc). 

Zona unităților agro-industriale propusă are o suprafață de 6,10ha 
Avem în vedere faptul că zona spațiilor verzi și a celor destinate sportului și agrementului au o 

suprafață redusă. 
Trama stradală este în proces de modernizare în totalitate. 
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LOCALITATEA BÎRSĂU 
Limita intravilană a localității Bîrsău s-a extins, de la suprafața de 96,25 ha la 171,92 ha. 
Zona de locuit propusă are o suprafață de 142 ha. și include și funcțiuni complementare locuirii, 

regăsite la nivelul parterului clădirilor de locuit (spații comerciale alimentare și nealimentare, prestări 
servicii etc).  

Din punct de vedere al locuirii de vacanță, aceasta este propusă la nord de satul Bîrsău și va fi 
destinată zonei de turism, agrement și locuire de vacanță.  

Zona unităților agro-industriale se grupează în 3 nuclee: 

 Zona sud-estică caracterizată de prezența clădirii morii. 

 Zona centrală, caracterizată în prezent de prezența gaterelor. 

 Zona nord-estică influențată de zona agro-industrială a localității Bîrsău. 
Zona spațiilor verzi existentă nu este suficientă, astfel au fost propuse zone verzi publice.  
Trama stradală este în proces de modernizare în totalitate. 
 
LOCALITATEA BANPOTOC 
Localitatea Banpotoc își extinde suprafața de la 71,50 ha. la 112,96 ha. 
Zona de locuit propusă are o suprafață de 83,16 ha. și include și funcțiuni complementare locuirii 

regăsite la nivelul parterului clădirilor de locuit (spații comerciale alimentare și nealimentare, prestări 
servicii etc).  

Două dintre Trupurile propuse includ și nucleul agro-industrial al localității. 
Zona spațiilor verzi este propusă spre mărire. 
Trama stradală este propusă spre modernizare. 
 
LOCALITATEA CHIMINDIA  
Localitatea Chimindia își mărește suprafața de la 49,75 ha. la 88,96 ha. 
Zona de locuit propusă are o suprafață de 50,81 ha. și include și funcțiuni complementare locuirii 

regăsite la nivelul parterului clădirilor de locuit (spații comerciale alimentare și nealimentare, prestări 
servicii etc).  

Locuirea de vacanță nu există. 
Zona spațiilor verzi este propusă  
Trama stradală este propusă spre modernizare. 
 
 
3.7.3. Zone cu funcțiuni predominante 

 

Pentru o uşoară aplicare a prevederilor din "Regulamentul Local de Urbanism", teritoriul 
administrativ al comunei a fost împărţit în UTR-uri (Unităţi Teritoriale de Referinţă) pentru intravilan şi 
extravilan. 

Intravilanul localităţii Hărău a fost împărţit în 8 UTR-uri, al localităţii Bîrsău în 11 UTR-uri, al 
localităţii Banpotoc în 9 UTR-uri, al localităţii Chimindia în 9 UTR, în total intravilanele celor patru 
localităţi sunt împărţite în 37 UTR-uri în funcție de zonele existente și propuse. 

 

UTR LOCALITATEA FUNCȚIUNE 
PREDOMINANTĂ 

SUPRAFAȚĂ 
(Ha) 

UTR 1 Hărău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 30,24 

UTR 2 Hărău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 31,81 

UTR 3 Hărău PUZ 7 - Zona centrală 4,5 

UTR 4 Hărău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 20,18 

UTR 5 Hărău Zonă agro-industrială 3,35 

UTR 6 Hărău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 40,87 

UTR 7 Hărău PUZ 6 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 8,98 

UTR 8 Hărău PUZ 5 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 7,07 

UTR 9 Bîrsău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 19,13 

UTR 10 Bîrsău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 14,06 

UTR 11 Bîrsău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 14,74 

UTR 12 Bîrsău PUZ 5 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 17,19 
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UTR 13 Bîrsău PUZ 11 - Zona centrală 6,82 

UTR 14 Bîrsău PUZ 4 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 4,32 

UTR 15 Bîrsău Zonă locuire şi funcţiuni complementare 31,32 

UTR 16 Bîrsău PUZ 2 - Zonă agro-industrială 6,16 

UTR 17 Bîrsău PUZ 1 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 29,59 

UTR 18 Bîrsău PUZ 6 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 6,11 

UTR 19 Bîrsău PUZ 7 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 4,97 

UTR 20 Chimindia Zonă locuire şi funcţiuni complementare 6,62 

UTR 21 Chimindia PUZ 2 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 4,35 

UTR 22 Chimindia Zonă locuire şi funcţiuni complementare 19,78 

UTR 23 Chimindia Zonă agro-industrială 5,64 

UTR 24 Chimindia Zonă locuire şi funcţiuni complementare 12,10 

UTR 25 Chimindia PUZ 6 - Zona centrală 3,35 

UTR 26 Chimindia PUZ 4 - Zonă agro-industrială 9,59 

UTR 27 Chimindia Zonă agro-industrială 3,73 

UTR 28 Chimindia PUZ 3 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 5,68 

UTR 29 Banpotoc PUZ 1 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 8,58 

UTR 30 Banpotoc PUZ 2 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 17,10 

UTR 31 Banpotoc Zonă locuire şi funcţiuni complementare 24,38 

UTR 32 Banpotoc Zonă agro-industrială 3,43 

UTR 33 Banpotoc Zonă locuire şi funcţiuni complementare 12,61 

UTR 34 Banpotoc PUZ 3 - Zonă locuire şi funcţiuni complementare 5,12 

UTR 35 Banpotoc Zonă locuire şi funcţiuni complementare 31,23 

UTR 36 Banpotoc PUZ 4 - Zona centrală 1,93 

UTR 37 Banpotoc Zonă agro-industrială 2,15 

 
Numerotarea respectivă se regăseşte în planşele de "U.T.R.-uri" pentru fiecare localitate în parte 

(planşe care fac parte integrantă din prezentul proiect), iar prescripţiile de aplicare se găsesc în vol. II 
"Regulament local de urbanism". 

 

3.7.4. Bilanțul teritorial 

 

Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanţul teritorial al 
intravilanului existent corelat cu mutaţiile de suprafeţe modificate prin includere sau excludere din 
intravilan. 

Extinderea suprafeței intravilane a urmărit: 

 Valorificarea eficientă a spațiului intravilan prin funcționalizarea terenurilor libere existente; 

 Accesibilitatea maximă la serviciile de utilitate publică prin rezervarea de terenuri pentru 
completarea acestora; 

 Asigurarea compatibilității depline a funcțiunilor nou create cu mediul ambiant; 

 Conservarea, protecția și extinderea suprafețelor cu spații verzi; 

 Reabilitarea, protecția și conservarea mediului. 
Studierea acestui bilanţ scoate în evidenţă suprafaţa mare de teren liber şi agricol ce se 

păstrează în intravilan. Loturile lungi şi specificul zonei a condus la ideea păstrării în intravilan a acestor 
suprafeţe, care vor putea fi lotizate într-o etapă viitoare cu accese carosabile nou propuse, într-o nouă 
organizare urbanistică. 

Scoaterea din intravilan a suprafeţelor din spatele loturilor existente este foarte uşor de rezolvat 
în cazul în care localităţile nu vor cunoaşte dezvoltarea prognozată. 

Cu toate că aceste suprafeţe au fost păstrate în intravilan, autorităţile locale trebuie să aibă în 
vedere, atunci când eliberează autorizaţii de construire, să fie respectate limitele de construibilitate 
stabilite prin Regulament. 
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3.7.4.1. Pe categorii de folosință 

 
 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV AL 
UNITĂȚII DE BAZĂ 

PROPUS 

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ (ha) 

Agricol Neagricol TOTAL 
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INTRAVILAN + 
EXTRAVILAN 

1.691 730 263 17 1.703 120 124 183 104 4.935 

TOTAL AGRICOL/ 
NEAGRICOL 

2.701 2.234 4.935 

% din total 
54,73 45,27 100,00 

 

3.7.4.2. Al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus 

 

BILANT TERITORIAL - Harau  - REGLEMENTARI 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 89,62 75,23 140,82 85,62 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 9,06 7,61 3,21 1,95 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 5,85 4,91 5,85 3,56 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 2,80 2,35 2,80 1,70 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 5,30 4,45 5,30 3,22 

Rutiere 5,30 4,45 5,30 3,22 
Feroviare 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 0,70 0,59 0,70 0,43 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,60 2,18 2,60 1,58 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 
APE 3,20 2,69 3,20 1,95 
PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 119,13 100,00 164,48 100,00 
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BILANT TERITORIAL - Birsau  - REGLEMENTARI 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 79,68 75,76 141,73 82,57 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 0,50 0,48 0,50 0,29 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 2,50 2,38 2,50 1,46 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,40 1,33 5,81 3,38 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 4,50 4,28 4,50 2,62 

Rutiere 4,50 4,28 4,50 2,62 
Feroviare 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 12,70 12,07 12,70 7,40 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,65 2,52 2,65 1,54 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 
APE 1,25 1,19 1,25 0,73 
PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 105,18 100,00 171,64 100,00 

 
 
 

BILANT TERITORIAL - Banpotoc  - REGLEMENTARI 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 41,70 58,32 80,71 73,03 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 1,70 2,38 1,70 1,54 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 2,10 2,94 2,10 1,90 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,85 1,19 0,85 0,77 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 2,95 4,13 2,95 2,67 

Rutiere 2,95 4,13 2,95 2,67 
Feroviare 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 18,50 25,87 18,50 16,74 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 1,60 2,24 1,60 1,45 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 
APE 2,10 2,94 2,10 1,90 
PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 71,50 100,00 110,51 100,00 

 
 

BILANT TERITORIAL - Chimindia  - REGLEMENTARI 
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ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT  PROPUS 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

SUPRAFATA 
(ha) 

% DIN 
TOTAL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 31,60 63,52 53,03 58,16 
UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 2,95 5,93 22,95 25,17 
UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 5,35 10,75 5,35 5,87 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,80 3,62 1,80 1,97 
CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, din 
care: 1,85 3,72 1,85 2,03 

Rutiere 1,85 3,72 1,85 2,03 
Feroviare 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aerian 0,00 0,00 0,00 0,00 
Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE 2,15 4,32 2,15 2,36 
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 
GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,90 5,83 2,90 3,18 
DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 
APE 1,15 2,31 1,15 1,26 
PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 49,75 100,00 91,18 100,00 

 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS = 537,81 ha, din care: 
 

Intravilan existent = 345,56 ha 
Intravilan scos în extravilan = 25,42 ha, în cadrul căruia categoria de folosință inițială a fost de 

terenuri neagricole. 
Extravilan introdus în intravilan = 217,67 ha, în cadrul căruia categoria de folosință inițială a fost: 

Arabil   = 147,56 ha 
Pășuni  = 0 ha 
Fânețe  = 62,57 ha 
Livezi ,vii  = 4,55 ha 
Terenuri neagricole = 2,99 ha 
 

Terenurile introduse si scoase din intravilan, impreuna cu terenul existent menținut sunt 
reprezentate pe planșele indicativ 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ. 
 
 

3.8. Reglementări urbanistice 

 

Reglementările şi intervenţiile urbanistice sunt prezentate pentru tot teritoriul administrativ - 

intravilan, extravilan. 
  

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor 

Configuraţia genarală a comunei nu va suporta modificări foarte importante, acestea vor fi după 

cum urmează: 

 Intravilanele celor patru localităţi vor suporta modificări semnificative. 

 Echiparea cu reţele tehnico-edilitare va fi elementul de bază care va duce la dezvoltarea 

localităţilor şi la repopularea lor. 

 

Organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţie 

 
Disfuncţionalităţi: 
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 Căile de comunicaţii sunt nemodernizate; 

 Ele au o capacitate insuficientă a instalaţiilor de comunicare telefonică; 

 Instalaţiile edilitare de alimentare cu apă şi canalizare lipsesc în trei din cinci sate; 

 Trama stradală a localităţilor este nemodernizată; 

 Iluminatul public este insuficient. 
 
Măsuri:  

 Modernizarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale; 

 Cablarea şi extinderea reţelei telefonice şi instalarea de centrale automate cu capacităţi 
corespunzătoare; 

 Realizarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare în toate localităţile; 

 Modernizarea tramei stradale a localităţilor; 

 Modernizarea reţelei electrice de joasă tensiune şi a iluminatului public în toate localităţile; 

 Alimentarea cu gaze naturale a gospodăriilor populaţiei.  
 
Zone funcţionale rezultate. Destinația terenurilor 

 Terenuri intravilane 
 L   – Zonă de locuit; 
L1 - Zonă de locuit – Locuințe P+1 
L2 - Zonă de locuit – Locuințe P+2  
LV  – Zonă de locuințe de vacanță; 
IS  – Zonă pentru instituţii şi servicii; 
IR  – Instituții religioase; 
AI  – Zonă pentru instituții agro-industriale; 
PAS  – Zonă pentru parcuri, agrement și sport; 
VP  – Zonă verde de protecție; 
CC  – Zonă pentru căi de comunicaţie a construcției aferente; 
 SP  – Zone parcuri, agrement și sport; 
 GC  – Zonă pentru gospodărie comunală; 
 CE  – Zonă pentru construcții tehnico-edilitare. 

 Terenuri din extravilan 
 A  – Teren arabil; 
 F  – Fânețe; 
Pd   – Păduri; 
 PsPd  – Pășuni împădurite; 
 Ps  – Pășuni; 
L  – Livezi; 
HB   – Ape curgătoare, pârâuri bălți; 
NMS – Terenuri neproductive. 
  Pentru toate aceste zone sunt date reglementări în volumul II al prezentei documentaţii 

de urbanism. 
Interdicţii temporare de construire se instituie pentru zonele unde urmează să se întocmească 

PUZ-uri sau PUD-uri. 
Pentru zonele care necesită studii suplimentarede tip P.U.D sau P.U.Z. interdicţia de construire 

îşi pierde valabilitatea în momentul aprobării P.U.Z. sau P.U.D şi atunci când sunt eliminate cauzele care 
au determinat interdicţia. 

Interdicții definitive de construire se instituie pentru zonele care prezintă riscuri naturale, 
servituți de protecție etc. 
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3.9. Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

 

3.9.1. SEISMUL65 

 
Având în vedere că proiectarea şi execuţia construcţiilor până în 1977 s-a făcut fără respectarea 

unor acte normative, în ceea ce priveşte comportarea la cutremure, se impune ca edificiile ridicate până 
în 1977 să fie investigate şi eventual expertizate acolo unde apar semne evidente de degradare (în 
special pentru construcţii publice şi blocuri de locuinţe). 

Se recomandă intensificarea acţiunilor de control, cu precădere în localităţile rurale, pentru 
verificarea proiectelor autorizate şi a execuţiei, vis-a-vis de normele în vigoare. 

Amplasarea construcţiilor, în proiectare şi execuţie, va urmări îndeplinirea criteriului de siguranţă 
în exploatare, conform Normativ P.100 / 1992. 

 
3.9.2. ALUNECĂRI DE TEREN 

 
Măsuri de Stabilizare a Alunecărilor de Teren66 
Stabilizarea alunecărilor de teren active, precum şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea 

declanşării lor în zone vizate de lucrări de investiţii, presupune o etapizare riguroasă a acţiunilor de 
intervenţie, începând cu activitatea de identificare, cercetare şi monitorizare a lor şi continuând cu 
măsuri de remediere a lor, după un proiect de ansamblu, care să trateze într-o succesiune logică 
problemele aferente în ordinea urgenţei lor. 

Primele măsuri de stabilizare vor viza evacuarea apelor de suprafaţă şi de infiltraţie din masa 
alunecată prin captarea şi drenarea lor, precum şi captarea izvoarelor de coastă din versantul 
dezechilibrat şi dirijarea organizată pe trasee care ocolesc zona afectată.  

În continuare, se impune epuizarea puţurilor (fântânilor) din zona alunecată prin pompări 
mecanice precum şi desecarea depresiunilor, fără scurgere, care menţin suprafeţe de băltire.  

Împiedicarea pătrunderii apelor meteorice în masa alunecării se va face prin obturarea reţelei de 
fisuri apărute în corpul masei deplasate cu material impermeabil, provenit din zona alunecării (argilă, 
argilă nisipoasă etc.) corect compactat.  

Această măsură împiedică circulaţia pe verticală a apelor meteorice, inhibând alunecarea prin 
menţinerea caracteristicilor fizico-mecanici ale rocii la valori relativ constante.  

Numai după consumarea măsurilor anterior descrise, în etapele ulterioare se vor adopta măsuri de 
corecţie adecvate tipului de alunecare identificat, morfologiei locale, precum şi calităţii materialului 
antrenat în dezechilibru. 

Drenajul de profunzime al zonei afectate sau periclitate de alunecare, reprezintă o etapă nouă de 
intervenţie în lucrările de remediere, proiectul de execuţie putând fi elaborat numai după ce cercetarea 
geologică, geotehnică şi hidrogeologică a fost încheiată.  

Acest tip de drenaj vizează executarea de puţuri de epuisment (independente sau legate prin 
drenuri), galerii de drenaj cu trasee și deschideri variabile sau de foraje de drenaj executate orizontal, 
prin sacrificarea burlanelor de foraj.  

Local, la alunecări de amploare redusă sau atunci când nu poate fi procurat echipamentul 
necesar executării forajelor orizontale, aceste lucrări pot fi înlocuite prin tranşee de drenaj rambleiate cu 
material granular permeabil (pietriş cu sorturi variabile) care în suprafaţă sunt protejate printr-un strat de 
pământ înierbat pentru evitarea colmatării rapide a umpluturii tranşeii. 

Lucrările de consolidare a taluzelor sau a alunecărilor declanşate prin ziduri de sprijin reprezintă 
de multe ori soluţii discutabile sub aspect economic, conjugat cu cel al eficienţei. Întrucât construcţia lor 
presupune o mare cantitate de muncă manuală şi calificată, sprijiniri şi transporturi costisitoare şi 
încorporează cantităţi mari de betoane, aceste soluţii vor fi preferate doar în cazurile :  

 ziduri scunde care sprijină taluzele în terenuri argiloase pentru a prelua eforturile de la piciorul 
acestora şi pentru a le proteja de fenomene ciclice de îngheţ-dezgheţ;  

 ziduri scunde pentru consolidarea piciorului alunecărilor superficiale active;  

                                                           

 

 
65Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Seism / Măsuri 
66Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Alunecări de teren / Măsuri 
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 ziduri grele, rigidizate special (contraforţi, ancoraje) sau ramforţi masivi, care preiau întreaga 
împingere a pământului, în cazul în care nu este posibilă o altă soluţie de proiectare a debleului. 
De asemenea, în alunecările superficiale, ca suporţi ai taluzelor instabile, pot fi folosite succesiv 

ziduri din căsoaie, acestea fiind construite din elemente spaţiale prefabricate din B.A., grupate în celule, 
care sunt lestate cu pietriş sau piatră spartă, având eficacitate statică imediat după montare.  

Stabilitatea masei de roci alunecate prin ancoraje poate fi aplicată atât pentru prevenirea 
deplasării taluzelor de roci stâncoase cât şi pentru stabilirea taluzelor de roci pământoase 
coezive, cuplare în acest caz cu alte tipuri de lucrări de susţinere. 

Dezavantajul parţial al acestei metode de consolidare, constă în faptul că găurile forate care 
servesc drept ancoraje pentru tiranţii care se introduc în roca stabilă, trebuie executate la intervale de 
timp reduse (ideal: simultan), ceea ce presupune acţiunea a mai multor instalaţii de foraj care să 
scurteze la maximum durata de execuţie. Coeficientul de siguranţă al masei de rocă consolidată prin 
ancoraje, este dat de expresia :  

 

 (W cos  + K cos ) x tg  - K sin  

F =  
   W sin.       
 în care:  
 
   K = forţa totală în ancoraje; 

 = unghiul de înclinare a taluzului consolidat; 

 = unghiul dintre axul ancorajului şi normala la suprafaţa de alunecare; 
w = componenţa verticală a masei de rcă situată deasupra planului de tăiere; 

 = rezistenţa la tăiere în lungul planului de alunecare. 
 
Alunecările de teren superficiale pot fi consolidate prin pilotaj, în acest caz trebuie satisfăcută 

condiţia ca adâncimea de pătrundere a piloţilor în stratul stabil să fie relativ mare. 
În caz contrar, prin înclinarea piloţilor se afânează stratul stabil situat în apropierea suprafeţei de 

alunecare, permițând dezvoltarea alunecării în adâncime. 
În general, trebuie acceptat că prin baterea unui aliniament (sau a mai multe) de piloţi, aceştia 

sporesc apreciabil frecarea pe suprafeţe potenţiale de alunecare, consolidând taluzele. 
Stabilitatea unor taluze este considerabil sporită fie prin descărcarea versantului de un volum de 

pământ în punctul de origine al producerii ruperii de strat, fie prin lestarea bazei taluzului prin realizarea 
unor contrabancheţi. Această operaţiune mixtă (relaxare – lestare) este eficientă atunci când panta 
planului de alunecare este mai mică de 40o şi când stratul de sub rambleul de greutate este corect 
drenat. În caz contrar, fără asigurarea drenării, rambleul se adaugă volumului masei alunecătoare şi 
devine parte a alunecării.  

Profilarea taluzelor trebuie să fie proiectată concomitent cu drenajul subteran, ştiut că printr-un 
drenaj eficient se reduce considerabil volumul de pământ deplasat, necesar stabilizării taluzului.  

Drenajele prin electroosmoză reprezintă o soluţie tehnică de epuizare a apelor de infiltraţie printr-
un masiv de roci cu permeabilitate redusă şi este pretabilă în tratarea unor alunecări declanşate în roci 
marno-argiloase impermeabile în care drenajul gravitaţional este ineficient. Metoda este aplicabilă 
masivelor dezechilibrate, în care masa mobilizată este constituită din particule cuprinse în spectrul 
granulometric 0,05 – 0,005 mm. Metoda constă în valorificarea fenomenului de deplasare a apei, prin 
acţiunea unui câmp electric cu migraţie de la anod la catod. Catodul constă într-un tub perforat pozat 
într-o gaură forată din care apa poate fi eliminată prin pompare. 

Pentru permeabilităţi ale terenului mai mari de 3 x 10-4 cm/sec, deplasarea apei sub acţiunea 
gravitaţiei depăşeşte efectul electroosmotic şi metoda îşi pierde eficienţa.  

De asemenea fenomenul este inhibat de prezenţa electroliţilor din apa subterană care îi măresc 
conductivitatea şi îi reduc curgerea în câmp electric.  

Practic, exploatarea unui sistem de drenare prin efect eletroosmotic se face la parametrii optimi 
prin încercări de teren pentru stabilirea celor mai buni parametri ai alimentării cu curent a drenajului.  

Tratamentul termic al terenurilor alunecate reprezintă o metodă de consolidare aplicabilă cu 
predilecţie pământurilor loessoide, dar poate fi aplicată cu succes şi la terenurile argiloase.  

Metoda se bazează pe principiul vitrificării materialului constitutiv al structurii „în fagure” a acestor 
pământuri macroporice, creându-se coloane rigide cu diametrul de 2 – 3 m, cu generatoarea de 6 – 12 
m.  



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

59/75 

  

Metoda constă în introducerea într-o gaură forată a unui arzător alimentat cu petrol şi cu 
combustie forţată prin jet de aer comprimat, rezultând gaze de ardere cu temperaturi de 1.000o C, care 
pătrunde în porii loessului. 

Pentru tratamentul termic al pachetelor de argile, metoda constă în forarea paralelă la distanţe de 
cca. 2 m a două puţuri unite la bază (prin tiraj natural) nefiind necesară insuflarea de aer sub presiune. 
Se realizează astfel două „coloane ceramice”. Metoda devine eficientă atunci când se realizează 
aliniamente şi şiruri de foraje amplasate în ochiurile unor reţele pătratice cu latura de 4 – 5 m.  

Metoda ruperii suprafeţei de alunecare prin intervenţii pirotehnice este pretabilă unor alunecări cu 
suprafaţa de rupere coplanară şi care separă masa alunecătoare de terenul stabil stâncos sau 
semistâncos. Prin explozii se produce o rupere a suprafeţei de reparaţie şi un amestec de fragmente 
grosiere, angulare, detaşate din patul stâncos, cu masa deluvială, crescând astfel rezistenţa la frecare a 
materialului dezechilibrat.  

Dezechilibrările de versat, indiferent de amploarea lor şi de efectul de adâncime distruge 
întotdeauna suportul vegetaţiei ierboase şi arboricole, anulând efectele de desecare superficială 
exercitat de arbori, precum şi „armătura” stratelor de suprafaţă pe care o reprezintă sistemele radiculare 
ale copacilor.  

Tăierile masive de păduri pe versanţi sunt de regulă însoţite de fenomene de eroziune, care 
facilitează infiltrarea masivă a apelor meteorice în versant, producând importante modificări ale 
parametrilor fizico-mecanici ai terenurilor. 

Plantarea versanţilor defrişaţi şi afectaţi de fenomene de alunecare trebuie să aibă în vedere 
acele specii care de regulă se regăsesc în flora spontană a zonei, a căror capacitate de asecare precum 
şi evaporaţie prin coroana vegetală este maximă.  

Scurtarea ciclului de absorbţie – evaporaţie caracterizează în general speciile cu frunze caduce, 
cele mai recomandabile specii pentru replantare fiind stejarul în amestec cu cornul, frasinul, arinul, 
salcie, plop ş.a. 

Ciclul de regenerare a vegetaţiei trebuie să debuteze cu însămânţarea unor plante ierboase şi 
arbuşti şi numai după consolidarea acestei vegetaţii primare se va trece la plantare de arbori.  

Nu sunt recomandate coniferele cu ciclu rapid de creştere (molid) a cărui evaporaţie este redusă, 
sistemul radicular superficial nepermiţând o ancorare temeinică a arboretului, iar ritmul alert de creştere 
producând o supraîncărcare progresivă a taluzului. 

Măsurătorile umidităţii în terenuri argiloase în pantă, arată că sub suprafeţele înierbate umiditatea 
se reduce până la – 2,5 m, iar sub suprafeţele plantate cu esenţe lemnoase, acest efect se resimte şi 
sub adâncimea de 3,00 m.  

 
Măsuri67 
 
Pentru zonele cu potenţial de alunecare se va avea în vedere următoarele :  

 În ceea ce priveşte acţiunile de prevenire şi stopare a alunecărilor de teren, se recomandă ca 
prin dispoziţiile Consiliului Judeţean şi al Primăriei să se anunţe orice fenomen de dezechilibrare 
semnalat pe raza teritoriului administrativ, la Comisia de Dezastre şi Fenomene Naturale – pentru 
evaluarea corectă a măsurilor ce se impun.  

 Se recomandă ca trama rutieră existentă să aibă în permanenţă asigurată o colectare dirijată 
şi organizată a apelor de suprafaţă, pentru evitarea declanşării alunecărilor de teren. 

 Pentru alunecările active rămâne în sarcina Consiliului JudeţeanHunedoara să aprecieze 
oportunitatea stabilizării precum şi sursele de finanţare.  

 Soluţiile de stabilizare, prevenire sau reducere a efectelor, pentru siguranţa în exploatare a 
construcţiilor, refacerea şi protecţia mediului, vor fi abordate în conformitate cu G.T. 006 – 1997 – 
M.L.P.A.T.  

 Dintre soluţiile uzuale de prevenire şi stabilizare a alunecărilor de teren, pot fi menţionate :  

 amenajarea suprafeţei versanţilor (colectare ape de suprafaţă, cleionaje, înierbare, 
împădurire);  

 lucrări de susţinere: ziduri de sprijin, ranforţi cu bolţi de sprijin, susţinere cu piloţi, coloane, 
barete, prin ancoraje;  

                                                           

 

 
67Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – zone expuse la riscuri naturale – Alunecări de teren / Măsuri 
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 lucrări de drenare a apei subterane prin: şanţuri umplute cu balast, reţele de puţuri cu 
drenuri de legătură etc.  
 
3.9.3. PREVENIREA INUNDAȚIILOR 

 
Inundațiile constituie fenomene naturale și sunt o componentă a ciclului hidrologic natural al 

Pământului. Inundațiile și în special marile inundații constituie unele dintre fenomenele naturale care au 
marcat și marchează profund dezvoltarea societății umane, ele fiind din punct de vedere geografic cele 
mai răspândite dezastre de pe glob și totodată și cele mai mari producătoare de pagube și victime 
omenești. În același timp, marile inundații au constituit factorul declanșator și catalizatorul unor mari 
schimbări în modul de abordare a acestui fenomen, de la acceptarea inundațiilor ca pe un capriciu al 
naturii, la încercarea omului de a se opune naturii prin abordari de genul lupta împotriva inundațiilor, la 
cele de apărare împotriva inundațiilor și până nu cu mult timp în urma la prevenirea inundațiilor. 

Pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la 
construcţii hidrotehnice se vor lua următoarele măsuri: 

- evitarea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în zonele 
potenţial inundabile, cu prezentarea în documentaţiile de urbanism a datelor privind efectele inundaţiilor 
anterioare; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile de risc la inundaţii; promovarea unor practici 
adecvate de utilizare a terenurilor şi a terenurilor agricole şi silvice; 

- aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale 
să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora; 

- realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor; 
- realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea planurilor 

bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea sistemelor de 
asigurări etc.); 

- realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din 
afluenţii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin 
topirea zăpezilor etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor, crearea 
unor tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, 
construirea unor baraje de reţinere pe fundul văilor; 

- identificarea de detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc natural la inundaţii de pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, înscrierea acestor zone în planurile de urbanism general şi 
prevederea în regulamentele de urbanism a măsurilor specifice privind prevenirea şi atenuarea riscului 
la inundaţii, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor; 

- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de inundaţii; 
- întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a albiilor cursurilor de 

apă; 
- execuţia lucrărilor de protecţie împotriva afuierilor albiilor râurilor în zona podurilor şi podeţelor 

existente; 
- nu se vor amplasa în zona inundabilă a albiei majore şi în zonele de protecţie, noi obiective 

economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora; 
- comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului la inundaţii şi a modului ei de a 

acţiona în situaţii de urgenţă. 
 
 
 

Studiul de inundabilitate releva urmatoarele: 

- La debite maxime cu probabilitatatile de depasire  de 1%  ale cursurilor de apa studiate, 

in regim natural de curgere anumite zone ale teritoriiilor intravilane studiate in PUG sunt 

inundabile. 

- Nivelul apei peste teren in zonele inundabile este variabil, depinzand de configuratiile 

albiilor in zonele respective si de distantele fata de albiile minore. La debite maxime cu 

probabilitatea de 1% , de  regula aceste niveluri nu se ridica cu mai mult de 0,3m - 0,7m peste 

nivelul terenului natural in zonele in care albia este larga. 
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- Conform prezentului studiu, la debite maxime cu probabilitatea de 1% ale cursurilor de 

apa studiate,  anumite zone ale localitatilor riverane sunt inundate, fara ca nivelul apei sa creasca 

cu mai mult de 0,3m - 0,7m peste nivelul terenului natural si cu mai mult de 0,3m peste nivelul 

drumurilor si strazilor din zonele intravilane.  

Pe localitati, situatia este urmatoarea: 

Satul Harau, resedinta de comuna  

O parte din sud-vestul intravilanului satului Harau este situata in zona inundabila a raului 

Mures. Intre zona intravilana inundabila si albia minora a Muresului, este situat traseul autostrazii 

A1 Deva-Sibiu, care pe tronsonul situat pe teritoriul comunei Harau este realizat in rambleu, cu 

partea carosabila situata  la cote superioare nivelului de inundabilitate al raului Mures.  

Satul Barsau.  

Satul Barsau este situat in lungul vaii parului Certej, care traverseaza satul de la nord la 

sud. Aproape toata zona intravilana a satului situata in imediata apropiere a paraului Certej  

prezinta risc de inundabilitate la debitul maxim cu probabilitate de 1% a paraului, fara ca nivelul 

apei sa creasca cu mai mult de 0,2m - 0,5m peste nivelul terenului natural si cu mai mult de 0,3m 

peste nivelul drumurilor si strazilor. 

Satul Chimindia  

O parte din sudul intravilanului satului Chimindia este situat in zona inundabila a raului 

Mures. Intre zona intravilana inundabila si albia minora a Muresului, este situat traseul autostrazii 

A1 Deva-Sibiu, care este realizat in rambleu, cu partea carosabila situata  la cote superioare 

nivelului de inundabilitate a  Muresului.  

Satul Banpotoc 

Satul Banpotoc este situat in lungul vaii parului Varmag, care traverseaza satul de la nord 

la sud. Aproape toata zona intravilana a satului situata in imediata apropiere a paraului Varmaga 

prezinta risc de inundabilitate la debitul maxim cu probabilitatea de 1% a paraului, fara ca nivelul 

apei sa creasca cu mai mult de 0,2m - 0,6m peste nivelul terenului natural si cu mai mult de 0,3m 

peste nivelul drumurilor si strazilor. 

Un afluent stang necadastrat al parului Varmaga, care traverseaza o parte a satului 

Banpotoc pe directia est-vest, prezinta deasemeni risc de inundatii in zona invecinata acestuia, 

pentru debite maxime cu probabilitatea de 1%. 

Pe unele portiuni din imediata apropiere a paraului, unde in prezent exista imobile, nivelul 

apei poate sa creasca cu pana la 0,95 m peste nivelul terenului, dar in general acesta depaseste 

cu 0,3 - 0,7m nivelul terenului natural. 

Masurile recomandate de aparare impotriva inundatiilor a teritoriilor intravilane prevazute 

in PUG 

- Pentru protejarea terenurilor intravilane situate in zone inundabile  pe care in prezent 

exista constructii  sau care conform PUG vor fi destinate amplasarii unor constructii, se impune 

decolmatarea, regularizarea si indiguirea cursurilor de apa care inunda respectivele zone. Cota 

coronamentului constructiilor de aparare impotriva inundatiilor va trebui sa depaseasca cu 0,5m-

0,7m nivelul respectivelor cursuri de apa, calculat pentru debite maxime cu probabilitatea de 1%. 

Alegere tipului de aparare pentru o anumita locatie si dimensionarea acesteia, va trebui 

sa faca obiectul unui proiect de specialitate distinct. 

-Pentru realizarea unor constructii sau amenajari pe amplasamente care conform 

prezentului studiu sunt situate in zone inundabile, si care nu sunt protejate de lucrari de aparare 

impotriva inundatiilor, se impune ca prin Certificatului de Urbanism pentru D.T.A.C., beneficiarilor 

sa li se solicite prezentarea studiului de inundabilitate al amplasamentului, in care sa fie indicate 

masurile de aparare impotriva inundatiilor pentru anumite probabilitati de depasire a debitelor 

maxime, in functie de clasa si categoria de importanta in care se incadreaza obiectivul conform 

STAS 4273-83.  
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Masurile care se impun in aceasta situatie sunt: sistematizarea terenului din jurul 

constructiilor la o cota superioara cotei de inundabilitate, sau apararea incintei sau a unei parti a 

incintei, prin lucrari de aparare impotriva inundatiilor.  

 

 Lungimea sectoarelor de albii situate in zone intravilane, pe care sunt necesare lucrari de  

decolmatari, regularizari si de indiguiri 

 

-Paraul Certej in intravilanul satului Barsau  

-regularizare: L=2,50 Km 

-diguri sau ziduri din piatra sau beton cu inaltimea medie de 1 m pentru aparare importiva 

inundatiilor: L= 4,67 Km, din care pe malul stang: 2,35 Km; pe malul drept 2, 29 Km. 

 

-Paraul Varmaga in intravilanul satului Banpotoc 

 -regularizare: L=2,35 Km 

-diguri sau ziduri din piatra sau beton cu inaltimea medie de 1 m pentru aparare importiva 

inundatiilor,: L= 2,60 Km, din care pe malul stang: 1,20 Km; pe malul drept 1,40 Km. 

 

 -Afluent stang paraul Varmaga in intravilanul satului Banpotoc –  

-regularizare: L=0,60Km 

-ziduri din piatra sau beton cu inaltimea medie de 1,5m pentru aparare importiva 

inundatiilor,: L= 1,20 Km, din care pe malul stang: 0,60 Km; pe malul drept 0,60 Km. 

Este necesara deasemeni rerconsiderarea sectiunii libere la trecerea paraului pe sub podul de pe 
drumul comunal DC 761A. 

 
 
 
 
3.9.4. ZONE CU RISC DE ÎNZĂPEZIRE ȘI AVALANȘE 

 

 lucrări de protecţie a unor tronsoane de drum expuse, prin plantaţii, panouri de protecţie;  

 asigurarea stării drumurilor prin lucrări de întreţinere a rigolelor de scurgere a apelor; 

 asigurarea deszăpezirii eficiente.  
Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate şi delimitate în P.U.G., se vor menţiona măsurile ce 

pot conduce la eliminarea sau diminuarea efectelor acestora: 

 Se instituie interdicţie de construire în zonele afectate de inundaţii periodice sau de alunecări de 
teren, până la data eliminării producerii lor; 

 Promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc, diguri de apărare. Consolidări 
de versanți amenajări, plantări în cazul alunecărilor de teren; 

 Includerea în priorităţi de intervenţie imediată a proiectelor respective şi solicitarea de fonduri 
pentru realizarea lor; 

 Diminuarea păşunatului ovinelor în zone cu declivităţi mari ale reliefului; 
Teritoriul comunei din punct de vedere al necesităţilor impuse de concepţia de apărare a 

teritoriului are nevoie de comunicaţii facile şi sigure. Deşi trama căilor de comunicaţii terestre din teritoriu 
este corespunzătoare, structura nemodernizată a majorităţii acestora nu asigura exigentele de acces 
indiferent de anotimp a mijloacelor auto. Prioritare din acest punct de vedere sunt drumurile naționale, 
care asigura accesul şi traversarea zonei. 

Comunicaţiile telefonice sunt de asemenea prioritare nevoilor apărării nSaţionale. Echiparea 
actuală cu reţele aeriene de telefonie şi centrale manuale sunt încă nesatisfăcătoare. 

Modernizarea sistemului prin montarea de echipamente automate şi cablări cu capacităţi 
corespunzătoare ca şi interconectare a axelor de transport a informaţiilor este necesar sa fie incluse în 
programele de perspectiva a echipării teritoriului. 
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3.10. Reglementări - Dezvoltarea echipării edilitare 

 

3.10.1. Gospodărirea apelor 

 

Se propune ca lucrările de îmbunătățiri funciare existente să fie introduse într-un program de 
reabilitare, care să cuprindă și lucrări de reparații capitale (unde este cazul). Se vor avea în vedere 
cerințele proprietarilor de teren în zonă. Se propune reducerea pierderilor de apă din rețelele de 
distribuție, precum și diminuarea poluării apelor de suprafață și subterane, prin realizarea sistemelor de 
canalizare menajeră și a stațiilor de epurare. 

 

3.10.2. Alimentarea cu apă 

 

Comuna Hărău asigură alimentarea cu apă a localităților componente.  

Administrarea utilităților la nivel de comunitate locală se efectuează prin serviciul de gospodărie 
comunală de alimentare cu apă și canalizare, iar finanțarea acesteia se realizează din bugetul propriu al 
comunei Hărău. 
 

SITUAȚIA PROPUSĂ 
 
Comuna Hărău, Sat Hărău 
 
Determinarea debitelor de apă s-a făcut pe baza SR 1343-1-2006 astfel: 
Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi] 
unde: 
Ni – numărul de utilizatori 
Ni = 613 persoane 
qs – debitul specific ( litri /consumator și zi ) 
qs = qg ( litri/ consumator și zi ) 
qg – debit specific pentru nevoi gospodărești 
qg = 150 l/om.zi 

 Debitul zilnic mediu de apă 
Qzi med = 1/1000 * 613 * 150 = 91.95 mc/zi 
Qzi med = 91.95 mc/zi 
 

  Debitul zinic maxim de apă 
Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi] 
 Kzi – abaterea valorii consumului zilnic 
Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20 
Qzi max = 1/1000 * 613 * 150 * 1,20 = 1949.34 mc/zi 
Qzi max =1949.34 mc/zi 

  Debitul orar maxim de apă 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/h] 
Ko – coeficient de variație orară a debitului 
Ko = 3 (pentru ≤ 10000 locuitori) 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 613 * 150 * 3 * 1,20 = 1868.12 mc/h 
Qo.max = 1868.12 [mc/h] 
 
Comuna Hărău, sat Bîrsău 
 
Determinarea debitelor de apă s-a făcut pe baza SR 1343-1-2006 astfel: 
Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi] 
unde: 
Ni – numarul de utilizatori 
Ni = 529 persoane 
qs – debitul specific ( litri /consumator și zi ) 
qs = qg ( litri/ consumator și zi ) 



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

64/75 

  

qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti 
qg = 150 l/om.zi 

 Debitul zilnic mediu de apă 
Qzi med = 1/1000 * 529 * 150 = 79.35 mc/zi 
Qzi med = 79.35 mc/zi 

 Debitul zinic maxim de apă 
Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi] 
 Kzi – abaterea valorii consumului zilnic 
Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20 
Qzi max = 1/1000 * 529 * 150 * 1,20 = 1761.57 mc/zi 
Qzi max =1761.57 mc/zi 

 Debitul orar maxim de apă 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/h] 
Ko – coeficient de variație orară a debitului 
Ko = 3 (pentru ≤ 10000 locuitori) 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 529 * 150 * 3 * 1,20 = 1761.57 mc/h 
Qo.max = 1761.57 [mc/h] 
 
 
Comuna Hărău, sat Banpotoc 
 
Determinarea debitelor de apă s-a făcut pe baza SR 1343-1-2006 astfel: 
Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi] 
Unde: 
Ni – numărul de utilizatori 
Ni = 541 persoane 
qs – debitul specific ( litri /consumator și zi ) 
qs = qg ( litri/ consumator și zi ) 
qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti 
qg = 150 l/om.zi 

 Debitul zilnic mediu de apă 
Qzi med = 1/1000 * 541 * 150 = 81.15 mc/zi 
Qzi med = 81.15 mc/zi 
 

 Debitul zinic maxim de apă 
Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi] 
Kzi – abaterea valorii consumului zilnic 
Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20 
Qzi max = 1/1000 *541 * 150 * 1,20 = 1882.68 mc/zi 
Qzi max =1882.68 mc/zi 

 Debitul orar maxim de apă 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/h] 
Ko – coeficient de variație orară a debitului 
Ko = 3 (pentru ≤ 10000 locuitori) 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 541 * 150 * 3 * 1,20 = 1961.13 mc/h 
Qo.max = 1961.13 [mc/h] 
 
Comuna Hărău, sat Chimindia 
 
Determinarea debitelor de apă s-a făcut pe baza SR 1343-1-2006 astfel: 
Qzi med = 1/1000 * N(i) * qs(i) [mc/zi] 
Unde: 
Ni – numărul de utilizatori 
Ni = 369 persoane 
qs – debitul specific ( litri /consumator și zi ) 
qs = qg ( litri/ consumator și zi ) 
qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti 
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qg = 150 l/om.zi 

 Debitul zilnic mediu de apă 
Qzi med = 1/1000 * 369 * 150 = 55.35 mc/zi 
Qzi med = 55.35 mc/zi 

 Debitul zinic maxim de apă 
Qzi max = 1/1000 * [N(i) * q(i) * Kzi (i)] [mc/zi] 
 Kzi – abaterea valorii consumului zilnic 
Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20 
Qzi max = 1/1000 * 369 * 150 * 1,20 = 1339.47 mc/zi 
Qzi max =1339.47 mc/zi 

 Debitul orar maxim de apă 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * N(i) * qs(i) * Ko * Kzi [mc/h] 
Ko – coeficient de variatie orară a debitului 
Ko = 3 (pentru ≤ 10000 locuitori) 
Qo.max = 1/1000 * 1/24 * 369 * 150 * 3 * 1,20 = 1451.09 mc/h 
Qo.max = 1451.09 [mc/h] 
 

 

 

 

3.10.3. Canalizare 

 

3.10.3.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 

Conform proiectului de gospodărire a apelor din 2011 rețeaua de canalizare de pe teritoriul 

comunei Hărău este realizată în mod divizor. 

Apele uzate sunt transportate gravitațional la stația de epurare prin tuburi PVC-100 SN 4 

Dn=250-315mm sau prin pompare, acolo unde este cazul, prin tuburi PVC Dn=160mm. Pe parcursul 

rețelelor de canalizare au fost prevăzute: cămine de vizitare, cămine de spălare și cămine de rupere de 

pantă pentru buna funcționare a acestora. 

Acolo unde colectarea și transportul gravitațional al apei uzate nu este posibil din cauza 

configurației terenului s-au realizat stații de pompare. Stațiile de pompare de pe rețeaua de canalizare 

sunt construcții circulare executate din beton, având D=2m, și vor fi echipate fiecare cu câte 2 pompe 

submersibile cu tocător. 

3.10.3.2. SITUAȚIA PROPUSĂ 

 
 Pentru a corespunde din punct de vedere al normelor de igiena prevăzute în normative s-a 

propus un sistem de canalizare conform părții desenate. 
Canalizarea pluvială 
Pentru perspectivă, rigolele pot fi betonate sau pavate cu dale din beton sau ziduri de piatră cu 

mortar de ciment. 
 
DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL CARACTERISTICE A APELOR UZATE:  
 
Comuna Hărău, sat Hărău 
Qs zi med – debitul de scurgere zilnic mediu (mc/zi) 
Qzi med – necesarul de apă zilnic mediu 
 

 Debitul de scurgere zilnic mediu  
Qs zi med = 0,8 * Qzi med = 0,8 * 91.95= 73.56 mc/zi 
 
Comuna Hărău, sat Bîrsău 
Qs zi med – debitul de scurgere zilnic mediu (mc/zi) 
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Qzi med – necesarul de apă zilnic mediu 

 Debitul de scurgere zilnic mediu  
Qs zi med = 0,8 * Qzi med = 0,8 * 79.35= 63.48 mc/zi 
 
Comuna Hărău, sat Banpotoc 
Qs zi med – debitul de scurgere zilnic mediu (mc/zi) 
Qzi med – necesarul de apă zilnic mediu 

 Debitul de scurgere zilnic mediu  
Qs zi med = 0,8 * Qzi med = 0,8 * 81.15= 64.92 mc/zi 
 
Comuna Hărău, sat Chimindia 
Qs zi med – debitul de scurgere zilnic mediu (mc/zi) 
Qzi med – necesarul de apă zilnic mediu 

 Debitul de scurgere zilnic mediu  
Qs zi med = 0,8 * Qzi med = 0,8 * 55.35= 44.28 mc/zi 

 

3.10.4. Alimentare cu energie electrică 

 

3.10.4.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 
În comuna Hărău majoritatea gospodăriilor sunt racordate la energia electrică. 
Societăţile comerciale consumatoare de energie electrică dispun de posturi de transformare în 

concordanță cu puterile instalate. 
Pe măsura dezvoltării activităţilor industriale şi de prestări de servicii, urmează să fie reechipate 

posturile de transformare existente şi montate noi posturi cu puteri nominale corespunzătoare. 
Conform informaţiilor obţinute de la S.C. ELECTRICA BANAT S.A. şi S.C. ROMTELECOM S.A. 

în localitate sunt reţele electrice şi telefonice. 
 

3.10.4.2. SITUAȚIA PROPUSĂ 

 
Bilanţul energetic al consumatori de energie electrică din localitate este estimat astfel: 
 

 Comuna Hărău, satul Hărău 

Nr. 
crt. 

Specificaţie Pi 

[ kW ] 
kc Pc 

[ kW ] 

1. 267 locuinte 267 x 20,0 kw/loc 5340 0,2 1068 

2. Dotări tehnico-edilitare 500 0,7 350 

3. Spații comerciale 300 0,8 240 

4. Iuminat stradal 13 km  34 1,0 34 

 TOTAL 6174 0,21 1692 

 

 Comuna Hărău, satul Bîrsău 

Nr. 
crt. 

Specificaţie Pi 

[ kW ] 
kc Pc 

[ kW ] 

1. 230 locuinte 230 x 20,0 kw/loc  4600 0,2 920 

2. Dotari tehnico-edilitare 300 0,7 210 

3. Spatii comerciale 200 0,8 160 

4. Iuminat stradal10km  26 1,0 26 

 TOTAL 5126 0,21 1316 
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 Comuna Hărău, satul Banpotoc 

Nr. 
crt. 

Specificaţie Pi 

[ kW ] 
kc Pc 

[ kW ] 

1. 235 locuinte 235 x 20,0 kw/loc  4700 0,2 940 

2. Dotari tehnico-edilitare 300 0,7 210 

3. Spatii comerciale 200 0,8 160 

4. Iuminat stradal 10km  26 1,0 26 

 TOTAL 5226 0,25 1336 

 

 Comuna Hărău, satul Chimindia 

Nr. 
crt. 

Specificaţie Pi 

[ kW ] 
kc Pc 

[ kW ] 

1. 160 locuinte 160 x 20,0 kw/loc  3200 0,2 640 

2. Dotari tehnico-edilitare  100 0,7 70 

3. Spatii comerciale 80 0,8 64 

4. Iuminat stradal 7km  18 1,0 18 

 TOTAL 3398 0,23 792 

 
3.10.5. Telefonie 

 

3.10.5.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 
Centrala telefonică actuală este de capacitate mică şi este puternic influențată de fenomenul 

telefoniei mobile. 
Atingerea indicelui de telefonizare preconizat pentru mediul rural de 25% pe termen mediu, 

implică înlocuirea actualelor echipamente cu altele competitive. 
 

3.10.5.2. SITUAȚIA PROPUSĂ 

 
Necesarul de posturi telefonice este estimat la 892 posturi telefonice directe, considerându-se 

câte un post telefonic la fiecare locuinţă. 
Se vor extinde reţelele telefonice existente în zonă în funcţie de solicitări şi de posibilităţile 

tehnice existente în zonă. 
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3.10.6. Alimentare cu căldură 

 

3.10.6.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

 
Încălzirea spațiilor locuibile se realizează prin corpuri radiante de tip tradițional – sobe metalice 

sau din cărămidă finisată cu plăci ceramice. Combustibilul folosit este lemnul. 
 

3.10.6.2. SITUAȚIA PROPUSĂ 

 
O soluţie pentru îmbunătăţirea asigurării încălzirii locuinţelor ar fi construirea de microcentrale 

termice proprii, care să funcţioneze pe combustibil solid sau lichid. Acesta soluţie poate fi preluată de 
persoanele care au posibilitatea să-şi construiască astfel de centrale. Sistemul practicat în prezent 
(sobe) se va păstra şi în continuare pentru cea mai mare parte a clădirilor. 

 

3.10.7. Alimentare cu gaze naturale  

 

Comuna Hărău nu dispune de o rețea de alimentare cu gaz. Dar conform discuțiilor cu Transgaz 
S.A. Mediaș „se emite: AVIZ FAVORABIL întrucât lucrarea precizată mai sus (PUG-COMUNA HĂRĂU), 
nu afectează conductele de înaltă presiune, aparținând Sistemului Național de Transport Gaze 
Naturale”68.  

 

3.11. Gospodărie comunală 

 

Deșeurile sunt ridicate din fiecare sat săptămânal de firma " Retim Ecologic Service ". 
"Retim Ecologic Service" oferă servicii de colectare a deșeurilor de la gospodării din pubele de 

120L, iar numărul de gospodării deservite de pe raza comunei este: 

 297 de gospodării în Hărău 

 192 de gospodării în Banpotoc 

 223 de gospodării în Bîrsău 

 108 de gospodării în Chimindia 

Există 26 puncte de colectare pe raza comunei a deșeurilor de la spațiile comerciale, școli și 

instituții publice care sunt colectate din pubele de 240L și 8 containere de 1,1m3. 

 

3.12. Protecția mediului 

 

„La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respectă prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor speciale şi se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de menţinere 
şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere 
peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie 
sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.”69  

3.12.1. Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului – PNAPM70 

 
In conformitate cu prevederile Conferinţei de la Lucerna, în 1995 Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei Mediului a elaborat Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) ca o 
concretizare a politicii Guvernului în domeniul protecţiei mediului, în strânsă corelare cu obiectivele 
dezvoltării durabile, la realizarea căreia participă ministerele, instituţiile subordonate statului, agenţii 
economici, organizaţiile non-guvernamentale, populaţia, partidele politice şi orice alte grupări ce 
reprezintă societatea civilă. 

                                                           

 

 
68Extras din răspunsul primit de la Societatea națională de trasport gaze naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, document numărul 6582 din 23.08.2012 
69Art. 72 din Ordonanța de urgență 195 / 2005 privind protecția mediului Actualizată prin Ordonanța de urgență 114 / 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 195 / 2005 
privind protecția mediului 
70Extras din P.A.T.J. Hunedoara – Structura teritoriului – Zone cu risc tehnologic – Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului 



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

69/75 

  

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM) este un instrument de promovare 
şi susţinere a proiectelor prioritare de protecţie a mediului care, pe lângă rezolvarea problemelor de 
mediu, implementează prevederile legislaţiei româneşti conforme cu Acquis-ul comunitar din domeniu. 
PNAPM este periodic actualizat în concordanta cu programul de adoptare a Acquis-ului comunitar, 
devenind astfel un element de bază pentru îndeplinirea condiţiilor stabilite în vederea integrării în 
structurile Uniunii Europene. 

PNAPM se aliniază la principiile generale şi la obiectivele prioritare conţinute în „Strategia 
protecţiei mediului în România”, document care a fost de asemenea reactualizat, reprezentând o 
abordare unitară şi integratoare a problemelor protecţiei mediului din ţara noastră. 

Pe lângă Programul-cadru adoptat la Lucerna şi Strategia Protecţiei Mediului, la elaborarea 
PNAPM s-au avut în vedere şi alte documente semnificative pentru acţiunile de protecţia mediului 
existente în context naţional şi internaţional. 

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului din România, alături de strategiile sectoriale 
de armonizare legislativa în domeniul protecţiei mediului a legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii 
Europene, reprezintă documente de referinţă pentru activitatea din perioada următoare, acestea fiind 
puncte de sprijin ale eforturilor ţării noastre în vederea integrării în Uniunea Europeană.  

Principala sursă de poluare a solului comunei o constituie folosirea intensivă a substanţelor 
chimice în agricultură. Datorită faptului că o suprafaţă importantă a teritoriului comunei este teren arabil 
și păşuni este necesar ca dozarea substanţelor chimice pentru fiecare cultură să se stabilească pe baza 
de analize de laborator. 

Reconsiderarea folosinţelor terenului arabil pentru extinderea plantaţiilor pomicole şi viticole şi 
organizarea producţiilor agricole pe principii ecologice cu renunţarea folosirii îngrăşămintelor chimice va 
asigura reducerea semnificativă a poluării solului.  

Diminuarea poluării solului este determinată şi de gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
menajere şi a gunoiului din gospodăriile populației, pentru asigurarea unei viteze sporite de mineralizare 
a acestora și prevenire a infiltraţiilor în apele freatice. 

Apele de suprafaţă colectoare a substanţelor poluante este necesar să fie supuse unui control 
permanent pe întreg bazinul acestora. Aplicarea măsurilor de eliminare a surselor de poluare a apelor în 
mod sistematic constituie principala cale de diminuare a poluării apelor. 

Ca o concluzie la analiza situaţiei existente formulăm propuneri şi măsuri de intervenţie 
urbanistică privind: 

 Conservarea şi punerea în valoare a Monumentelor de Arhitectura și a celor Istorice; în acest 
scop propunem interdicţie de construcţie pentru obiective poluante pe aria respectivă; 

 Condiţionări impuse de respectarea şi asigurarea igienei şi sănătăţii oamenilor, referitoare la 
distanţele minime de protecţie pentru: foraje, staţia de epurare, de pompe, platforme de 
depozitare deşeuri şi cimitire; 

 Asigurarea confortului populației prin dezvoltarea echipării edilitare. 
 
3.12.2. MĂSURI DE PREVENIRE , REDUCERE ȘI COMPENSARE A EFECTELOR ADVERSE 

REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA P.U.G.-ULUI 

  
a) Măsuri pentru protejarea factorului de mediu aer 
Faza de execuție 
În această fază sursele principale de poluare sunt reprezentate de activitățile specifice organizării 

de șantier, iar impactul se manifestă în special asupra factorilor de mediu: aer, sol, populație. 
Prin aplicarea. pe toată durata execuției obiectivelor din program, a unor măsuri obligatorii de 

protejare a factorilor de mediu, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor în teritoriu, va rezulta un 
nivel de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, încadrate în tipul „efecte 
nedecelabile cazuistic”. 

Prin măsurile de protejare a factorului de mediu „aer” menționăm : 

 măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi în suspensie sedimentabile; 

 materialele de construcții pulverulente se vor manipula în așa fel încât să se reducă la minim 
nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curenții atmosferici; 

 măsuri pentru evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumurilor de 
acces; 
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 se interzice depozitarea de pământ excavat sau materiale de construcții în afara 
amplasamentului obiectivelor și în locuri neautorizate; 

 pământul excavat va putea fi folosit pentru reamenajare sau restaurarea terenului. 
 
Faza de exploatare a obiectivului propus prin P.U.G. 
Pentru evitarea situațiilor de creștere a concentrațiilor de poluanți atmosferici se pot propune o 

serie de soluții tehnice pentru emisiile rezultate din procesele de ardere combustibili pentru încălzire și 
autovehicole. 

Pentru acestea se menționează : 

 schimbarea combustibilului pentru încălzire; 

 schimbarea soluției tehnice adoptate pentru încălzire; 

 montarea catalizatoarelor la mașini. 
De asemenea se va asigura : 

 controlul și verificarea tehnică periodică a centralelor termice și instalațiilor anexe, supraînălțarea 
coșurilor de evacuare a gazelor arse față de clădirile din jur, optimizarea programului de 
desfășurare a proceselor de ardere; 

 orientarea în viitor pentru implementarea de tehnologii cu potențial cât mai redus de poluare; 

 organizarea eficientă a proceselor de producție și monitorizare a emisiilor; 

 crearea de perdele de protecție în jurul surselor cu potențial de emisie (stație de epurare); 

 creșterea suprafețelor ocupate cu spații verzi în jurul locuințelor individuale; 

 atenuarea poluării aerului cu poluanți proveniți de la autovehicole, prin amenajarea de spații de 
protecție plantate cu arbori înalți, reducerea vitezelor de trafic în zona locuită. 
 
b) Măsuri pentru protejarea factorului de mediu apă 
Ape subterane și de suprafață 

 Prioritate P.U.G. – realizarea rețelei centralizate de alimentare cu apă; 

 La stabilirea zonei de protecție din lungul râurilor se vor aplica prevederile Anexei nr. 2 din Legea 
Apelor : 

 interzicerea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de 
apă și cu excepția lucrărilor de poduri, căi ferate și a drumurilor de traversare a 
albiilor cursurilor de apă; 

 autorizarea lucrărilor menționate va fi permisă numai cu avizul autorităților de 
gospodărire a apelor și cu asigurarea măsurilor de prevenire specifice. 

 Efectuarea unor studii de specialitate privind fundamentarea zonelor de teren cu risc natural sau 
potențial de inundare, din care să reiasă tipul de amenajări care au drept scop limitarea riscurilor 
naturale : 

 lucrări hidrotehnice pentru atenuarea viiturilor; 

 lucrări de combatere a eroziunii. 
 
Ape uzate, menajere și pluviale 

 Prioritate P.U.G. – realizarea rețelei de canalizare a apelor uzate și a stației de epurare; 

 Lucrările hidroedilitare de colectare a apelor se vor realiza în sistem divizor : 

 menajer 

 pluvial 

 Realizarea unei stații de epurare monobloc, cu respectarea NTPA 001/2002 modificată și 
completată cu HG 352/2005; 

 Apele epurate vor fi evacuate în râuri. În punctul de deversare a apelor epurate se vor realiza 
lucrări de amenajare cu pereu din dale atât pe taluzul digului cât și spre taluzul albiei minore, pe 
10 m amonte și aval de evacuare. 

 Apele meteorice vor fi colectate prin rigole și șanțuri stradale, spre apele de suprafață din zonă. 
În acest mod se realizează o evacuare controlată a apelor meteorice, astfel încât să nu se 
producă inundații; 

 Deoarece soluția de evacuare a apelor pluviale va avea în vedere regularizarea, amenajarea și 
consolidarea locală a albiei pentru a evita fenomene de eroziune, ruperi de mal, colmatări; 

 Se vor identifica zone de făgașe, ravene, șanțuri sau alte zone în care pot să se dezvolte torente, 
șuvoaie în timpul precipitațiilor puternice. 
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c) Măsuri pentru protejarea factorului de mediu sol 

 Pentru solul contaminat în jurul surselor se propun măsuri de închidere și ecologizare a arealului 
contaminat și redarea în circuitul agricol; 

 Pentru zonele care rămân în circuitul agricol se impun respectarea tehnologiilor de utilizare și 
tratare a terenurilor cu îngrășăminte chimice. Nu se vor introduce substanțe poluante în sol și nu 
se va modifica structura sau tipul solului; 

 Se recomandă utilizarea îngrășămintelor organice din gospodăriile proprii, cu evitarea scurgerii în 
cursurile de apă; 

 În ceea ce privește colectarea , depozitarea și transportul deșeurilor, se impun o serie de măsuri: 

 realizarea în gospodăriile individuale, unități economice și unități publice, de punct (platforme) 
special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a deșeurilor; 

 serviciul de colectare și transport se va realiza printr-un operator de salubritate autorizat. 

 Lucrările care se vor efectua pentru dotările tehnico-edilitare se vor executa îngrijit, cu mijloace 
tehnice adecvate în vederea evitării pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol și subsol; 

 Căile rutiere și platformele parcărilor vor fi impermeabilizate pentru evitarea poluării solului cu 
uleiuri și produse petroliere. 
 
d)  Măsuri de protecție privind vegetația , calitatea peisajului și fauna  

 Pentru îmbunătățirea situației privind vegetația și calitatea peisajului, au fost propuse funcțiuni 
urbane noi și măsuri administrative, tipuri de exploatare a unor zone, tipuri de utilizare a 
produselor rezultate, lucrări importante pentru ecologizarea unor zone. De asemenea a fost 
utilizată ideea de rezolvare a unor probleme privind imaginea comunei și protecția unor zone 
funcționale cu ajutorul vegetației; 

 Vegetația va fi utilizată la alcătuirea perdelelor de protecție; 

 Vegetația va fi utilizată pentru însoțirea circulației în scuaruri, plantații de aliniament, fâșii plantate 
la intrările în localitate; 

 Pentru vegetația tip ostroave : 
 admiterea prin Regulamentul Local de Urbanism numai a funcțiunilor urbane ce nu 

pot strica echilibrul ecologic al acestor zone; 
 schimbarea funcțiunii sau reintrarea în circuitul economic. 

 La amenajarea spațiilor verzi și de recreere se interzice introducerea de specii ca prădătorii, 
specii exotice și se propune utilizarea speciilor locale (din pepinierele Romsilva). 

De asemenea, ca măsură de protecție, se va elimina aplicarea pesticidelor și îngrășămintelor în 
spațiile verzi. 

 Titularul planului are obligația să protejeze speciile de faună existente în perimetrul P.U.G. prin: 
 asigurarea măsurilor pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în 

prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea efectelor negative și deranjarea 
faunei; 

 interzicerea utilizării semnalelor sonore; 
 interzicerea iluminării șoselei în zonele de pădure și utilizarea doar a 

semnalizărilor fără sursă de lumină proprie pe acest sector.  
 
e) Măsuri de protecție împotriva riscurilor naturale 
Riscurile naturale privind asigurarea construcțiilor pentru un raspuns cât mai bun în cazul 

seismelor sunt avute în vedere prin : 

 prevederi cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism; 

 respectarea proiectării clădirilor pentru caracteristici conform gradului seismic asimilat în zonă.  
La nivelul comunei Hărău zonele inundabile se împart în : 

 zone potențial inundabile datorită ploilor torențiale; 

 zone potențial inundabile datorită creșterii nivelului apelor curgătoare și a râului Mureș. 
În zonele potențial inundabile datorită excesului de precipitații se vor lua următoarele măsuri : 

 asigurarea evacuării apelor prin intermediul șanțurilor; obligația creării șanțurilor în lungul 
drumurilor publice revine primăriei, iar obligația întreținerii șanțurilor și podețelor revine 
riveranilor; 
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În incintele cu administrare privată, obligația asigurării scurgerii și colectării apelor revine 
administratorului; 

Proiectare pe baza de studii geotehnice. 
 

4. Proprietatea asupra terenurilor 
 

4.1. Obiective de utilitate publică 

 

Proprietatea publică prezintă: 

 Terenuri proprietate publică de interes național; 

 Terenuri proprietate publică de interes județean; 

 Terenuri proprietate publică de interes local; 
Proprietatea privată prezintă: 

 Terenuri proprietate privată (ale statului) de interes național;  

 Terenuri proprietate privată (ale unităților administrative teritoriale) de interes județean; 

 Terenuri proprietate privată (ale unităților administrative teritoriale) de interes local; 

 Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice; 
Situația tipurilor de proprietate este reprezentată în planșele 05 ale fiecărei localități. 
 

Hărău S01 - 05 
Domeniile apaținând domeniului public național sunt: 

 Aferente instalațiilor de interes național; 

 Aferente drumurilor de interes național; 
Domeniile apaținând domeniului public local sunt: 

 Instituțiile publice de interes local; 

 Circulații rutiere și construcții aferente; 

 Spațiile sportive. 
Domeniile apaținând domeniului privat al Consiliului Local sunt cele aferente: 

 Cimitirului; 

 Unor spații verzi publice de importanță locală. 
Domeniile apaținând domeniului privat de interes local sunt : 

 Spații comerciale; 

 Spații agro-industriale. 
 
Bîrsău S02 - 05 

Domeniile apaținând domeniului public național sunt 

 Obiectivele Hidroelectrica. 
Domeniile apaținând domeniului public local sunt 

 Circulații rutiere și construcții aferente; 

 Spațiile sportive și de agrement. 
Domeniile apaținând domeniului privat al Consiliului Local sunt cele aferente: 

 Cimitirului; 

 Unor spații verzi publice de importanță locală. 
Domeniile apaținând domeniului privat de interes local sunt : 

 Spații comerciale; 

 Spații agro-industriale. 
 
Sat Banpotoc S03 - 05 

Domeniile apaținând domeniului public local sunt: 

 Instituțiile publice de interes local; 

 Circulații rutiere și construcții aferente; 

 Spațiile sportive. 
Domeniile apaținând domeniului privat al Consiliului Local sunt cele aferente: 

 Cimitirului; 
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 Unor spații verzi publice de importanță locală. 
Domeniile apaținând domeniului privat de interes local sunt: 

 Spații comerciale; 

 Spații agro-industriale. 
 
Chimindia S04 - 05 

Domeniile apaținând domeniului public local sunt: 

 Instituțiile publice de interes local; 

 Circulații rutiere și construcții aferente; 

 Spațiile sportive. 
Domeniile apaținând domeniului privat al consiliului local sunt cele aferente: 

 Cimitirului; 

 Unor spații verzi publice de importanță locală. 
Domeniile apaținând domeniului privat de interes local sunt : 

 Spații comerciale; 

 Spații agroindustriale. 
 

4.1.1. Terenuri supuse circuitului civil 

 
Circulația terenurilor între deținători în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică – va fi 

posibilă numai în situația definitivării planurilor cadastrale ale localității și respectiv, a teritoriului 
extravilan cu stabilirea limitelor clare între proprietăți. 

Circulația terenurilor este analizată în cadrul planșelor: 

 S01 – 05 - Proprietatea asupra terenurilor – Hărău; 

 S02 – 05 - Proprietatea asupra terenurilor – Bîrsău; 

 S03 – 05 - Proprietatea asupra terenurilor – Banpotoc; 

 S04 – 05 - Proprietatea asupra terenurilor – Chimindia. 
 

4.1.2. Determinarea circulației juridice a terenurilor 

 

Nu există propuneri pentru circulația terenurilor. 

 

4.1.3. Tabel cu obiectivele de utilitatea publică 

Lista obiectivelor de utilitate publică : 

 Modernizarea drumurilor judeţene şi comunale; 

 Amenajarea cimitirului de animale; 

 Modernizări trotuare; 

 Canalizare menajeră; 

 Stații de epurare; 

 Modernizarea drumurilor de exploatare ce fac legatură cu localitățile comunelor învecinate. 
 
HĂRĂU 
Instituții publice și servicii: 

 Cabinet medical; 

 Zonă de agrement și sport. 
Infrastructura majoră, gospodărie comunală: 

 Modernizare rețea de alimentare cu apă; 

 Modernizare rețea de canalizare. 
Căi de comunicație: 

 Realizare piste de biciclete pe traseul drumului județean; 

 Modernizare trotuare. 
 
BÎRSĂU 
Instituții publice și servicii: 



 

 

 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

74/75 

  

 Zonă de agrement și sport. 
Infrastructura majoră, gospodărie comunală: 

 Modernizare rețea de alimentare cu apă; 

 Modernizare rețea de canalizare. 
Căi de comunicație: 

 Realizare piste de biciclete pe traseul drumului județean; 

 Modernizare trotuare. 
 
BANPOTOC 
Instituții publice și servicii: 

 Zonă de agrement și sport. 
Infrastructura majoră, gospodărie comunală: 

 Modernizare rețea de alimentare cu apă; 

 Modernizare rețea de canalizare. 
Căi de comunicație: 

 Realizare piste de biciclete pe traseul drumului județean; 

 Modernizare trotuare. 
 
CHIMINDIA 
Instituții publice și servicii: 

 Zonă de agrement și sport. 
Infrastructura majoră, gospodărie comunală: 

 Modernizare rețea de alimentare cu apă; 

 Modernizare rețea de canalizare. 
Căi de comunicație: 

 Realizare piste de biciclete pe traseul drumului județean; 

 Modernizare trotuare. 
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5. Concluzii – măsuri 
 
Stadiul actual de dezvoltare și amenajare a teritoriului comunei Hărău se caracterizează prin 

existența unei ușoare creșteri în principalele sectoare ale economiei, infrastructurii și a vieții sociale, iar 
atenuarea situațiilor critice și a disfuncționalităților este continuă și susținută. 

          
AMENAJAREA ŞI DEZVOLTAREA TERITORIULUI ADMNISTRATIV în corelare cu teritoriile 

admnistrative înconjurătoare. 
Amenajarea terenurilor de sport întâlnite pe teritoriul administrativ al localității, deoarece 

momentan acestea sunt impracticabile. 
 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
 
Prin potențialul oferit de relieful zonei teritoriului administrativ al comunei Hărău și în corelare cu 

programul propriu de dezvoltare, comuna are șanse de relansare economică prin turism, agricultură și 
exploatarea resurselor naturale oferite de fondul forestier. 

 
PRIORITĂŢI DE INTERVENŢIE 

 reparații și modernizări străzi; 

 alimentare cu apă și rețea de canalizare;  

 introducerea centralei telefonice digitale. 
Realizarea acestora se bazează pe fonduri proprii și fonduri F.E.A.D.R.  
 
APRECIERI POZIŢII DIFERITE ELABORATOR P.U.G. – BENEFICIAR 
Pe tot parcursul proiectării, proiectantul a ţinut legătura cu beneficiarul lucrării. Cu toate 

propunerile făcute părţile au căzut de acord. 
Pentru continuitatea şi aprofundarea propunerilor generale reglementate prin P.U.G. indicăm lista 

lucrărilor necesare a fi elaborate în perioada următoare: 

 Proiect realizat pentru canalizare; 

 Proiect pentru modernizări de drumuri şi străzi; 

 Proiecte pentru orice construcţie care se doreşte a se realiza în intravilan sau extravilan; 

 Studii de fundamentare. 
Strategia realizării obiectivelor cuprinde: 

 Ordonarea prioritară justă și logică a proiectelor de care este nevoie; 

 Identificarea surselor și a structurilor de finanțare pentru elaborarea și execuția proiectelor; 

 Implicarea surselor umane (populația localnică sezonieră, factori interesanți) Mass-media în 
acțiunea complexă de implementare a proiectelor propuse; 

 Examinarea periodică a stadiilor și dezvoltarea capacității de readaptare la condițiile schimbate 
pe parcurs. 
După elaborarea avizelor factorilor interesați, Planul Urbanistic General va fi aprobat de 

administrația locală a comunei Hărău și devine astfel un instrument de lucru al administrației locale. 
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I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Rolul regulamentului local de urbanism1 

ARTICOLUL 1.  

Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde 
prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg 
teritoriul comunei Hărău. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea 
executării construcţiilor în limitele teritoriului administrativ al comunei. 

ARTICOLUL 2.  

Prezentul regulament local de urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de 
reglementare ale Planului Urbanistic General al comunei Hărău. 

ARTICOLUL 3.  

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale, şi a fost 
aprobat de către Consiliul Local Hărău, pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările ulterioare, și 
a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare. 

ARTICOLUL 4.  

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care 
modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 
525/27.06.1996, repubilcat și modificat în Monitorul Oficial nr. 856/27 noiembrie 2002; aprobarea unor 
modificări ale Planului Urbanistic General şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face 
numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 

ARTICOLUL 5.  

Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului localităţilor, se 
schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de 
Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor 
legale. 

                                                           

1 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. I, pct. 1, pag. 161  
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2. Baza legală2 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 18/1991 - Legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată; 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Metodologie privind conținutul – cadru al documentațiilor de urbanism – în concordanță cu 

prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, elaborată de INCD 
URBANPROIECT București, 2003; 

Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;41 
Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor; 
Legea nr. 213/1998 privind privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

I – Rețele de transport; 
Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

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 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

a IV-a – Rețeaua de localități 
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea 

a V-a – Zone de risc natural; 
Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Național – Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice; 
Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice; 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare; 
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 
Ordinul MLPAT nr. 13N/10. 03. 1999 pentru aprobarea Reglementării tehnice, Indicativ: 

GP038/99: Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul – cadru al Planului Urbanistic General, 
elaborat de Ministerul lucrărilor publice și amenajării teritoriului; 

Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea 
Regulamentului Local de Urbanism de către Consiliile Locale, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 80/N/18. XI. 
1996 

                                                           

2 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. I, pct. 2, pag. 161-162 



 

 

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. 
RO2806363  J35/28/1993 
Calea Martirilor, nr. 51/20, Timișoara, jud. Timiș 

RO29BTRL03601202W63655XX Banca Transilvania 
RO19TREZ6215069XXX012966 Trezoreria Timisoara 

7/90 

Ordinul nr. 1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi private. 

Regulamentul Local de Urbanism detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism în 
conformitate cu condiţiile specifice comunei şi ale satelor aparținătoare 

2.1 Aprobare P.U.G. 

Prealabil aprobării P.U.G. se vor obţine în conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările ulterioare, următoarele avize: 

 Consiliul Judeţean - comisia de urbanism şi amenajare a teritoriului; 

 Agenţia Regionala pentru Protecția Mediului Hunedoara. 

 Regia apelor române - filiala Hunedoara ; 

 ENEL - filiala de reţele electrice Hunedoara ; 

 ROMGAZ - regionala de distribuţie şi transport gaz metan ; 

 ROMTELECOM - direcţia judeţeană de telecomunicaţii Hunedoara ; 

 Inspectoratul Judeţean de Poliţie - Serviciul circulaţie; 

 Inspectoratul sanitar de protecție preventivă Hunedoara ; 

 Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Hunedoara ; 

 Comisia judeţeană pentru protecţia patrimoniului istoric şi cultural. 
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3. Domeniul de aplicare3 

ARTICOLUL 1.  

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde 
norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de teren, atât în intravilan, 
cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ aprobat prin lege al localităţii. 

Teritoriul administrativ al comunei Hărău cuprinde următoarele localități: Hărău, Banpotoc, 
Bîrsău și Chimindia și 25 de TRUPURI. 

ARTICOLUL 2.  

Intravilanul aprobat conform legii şi figurat în planşa de Reglementări a Planului Urbanistic 
General, va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare 7/1996 cu 
modificările și completările ulterioare şi constituie limita în care se aplică prevederile Regulamentului 
Local de Urbanism. 

Suprafață intravilanului existent al localităţii Hărău şi a localităților apărţinătoare la data începerii 
elaborării P.U.G.-ului era de 325,25 ha. 

Suprafață intravilanului propus este de  537,81 ha. 

ARTICOLUL 3.  

Zonificarea funcţională a comunei Hărău, s-a stabilit în conformitate cu planşele de 
Reglementări a P.U.G. - ului, în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprind localităţile şi de 
ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu prevederile art. 15, anexa 2 (Procentul de ocupare a 
terenului) din R.G.U. după care s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor, 
ce se vor aplica în cadrul fiecărei zone funcţionale. 

ARTICOLUL 4.  

Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă s-a făcut conform planșelor U.T.R. – uri/ 
Subzone, care face parte integrantă din prezentul Regulament. 

Unitatea teritorială de referinţă (U.T.R.) este o reprezentare convenţională a unui teritoriu având 
o funcţiune predominantă, omogenitate funcţională sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice 
zonale sau de detaliu, fiind delimitat prin limitele fizice existente în teren (limite de proprietate, ape, 
străzi, etc). 

U.T.R. - ul poate cuprinde mai multe subzone din cadrul aceleaşi zone funcţionale sau zone 
funcţionale diferite şi este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile pieselor 
desenate. 

Teritoriul comunei Hărău s-a împărţit în U.T.R. - uri și TRUP - uri, limitele acestora şi zonificarea 
funcţională din cadrul acestora, se regăsesc în planşele desenate, care fac parte integrantă din 
prezentul Regulament. 

Pe teritoriul comunei Hărău au fost delimitate 37 U.T.R. -uri și 25 de TRUPURI. 

ARTICOLUL 5.  

Perioada de valabilitate a prezentului plan urbanistic general este de 10 ani.4 

                                                           

3 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. I, pct. 3, pag. 162-163 
4 Conform legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, art. 
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II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 

TERENURILOR LA NIVELUL LOCALITĂŢILOR HĂRĂU 

,BANPOTOC, BÎRSĂU ȘI CHIMINDIA 

 

4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului 
natural şi construit.5 

ARTICOLUL 1.   

Terenurile agricole din extravilan s-au delimitat conform planşei T.00-01. TERITORIU 
ADMINISTRATIV al comunei Hărău şi se supun prevederilor art. 3 din R.G.U. (Regulamentul General de 
Urbanism): 

1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan 
este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege. 

2) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, 
gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole. 

Din suprafață totală de 4.935 ha, care reprezintă teritoriul administrativ al comunei Hărău, 2.701 
ha sunt terenuri agricole. 

Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 
comunei Hărău, se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii 18/1991 privind 
fondul funciar cu modificările și completările ulterioare. 

Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de cl. I şi II de calitate, pe cele 
amenajate cu îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, este interzisă. 

ARTICOLUL 2.   

Terenurile agricole din intravilan îşi schimbă funcţiunea conform planşelor S.0n-03/ 01 
REGLEMENTĂRI şi se supun prevederilor art. 4 din R.G.U.: 

1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 
pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de 
lege şi de prezentul regulament. 

2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite 
de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: 

a) Completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, 
având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general; 

b) Valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare; 

c) Amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în 
ansambluri compacte. 

                                                           

5 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. II, pct. 4, pag. 163-164 
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3) Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, 
temporar sau definitiv, conform legii. 

ARTICOLUL 3.  

Suprafață împădurită din extravilanul comunei Hărău a fost delimitată în planşa T.00-01. 
TERITORIU ADMINISTRATIV şi se supune prevederilor art. 5 din R.G.U.: 

1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri cu destinaţie forestieră 
este interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de specialitate, se pot 
autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor, exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La 
amplasarea acestor construcţii se va avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura 
forestieră. 

2) Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai la 
liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecției Mediului, al Ministerului Agriculturii, 
Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Turismului. 

3) Delimitarea pe judeţe a terenurilor cu destinaţie forestieră, stabilită în condiţiile legii, de 
către organele de specialitate ale administraţiei publice, se comunică consiliilor judeţene prin ordinul 
ministrului apelor şi protecției mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. 

Reducerea fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu excepţia utilizărilor 

permise de Legea 46/2008 privind Codul Silvic. 

ARTICOLUL 4.  

Autorizarea executării construcţiilor definitive pe terenurile cu resurse ale subsolului delimitate 
potrivit legii, care sunt reprezentate în planșa T.00-01. TERITORIU ADMINISTRATIV, se supune 
prevederilor art. 6 din R.G.U.: 

1) Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale 
subsolului, este interzisă. 

2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării 
resurselor identificate ale subsolului se face de către consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, 
cu avizul organelor de stat specializate. 

3) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul localităţii, modalitatea exploatării 
acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. 

4) Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică 
la consiliile judeţene prin ordin al preşedintelui Agenţei Naţionale pentru Resurse Minerale, pentru 
fiecare judeţ. 

ARTICOLUL 5.   

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în zona 
de protecție, se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 7 din R.G.U. 

1) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi în 
cuvetele lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi 
drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor. 

2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu avizul 
primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor 
respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi 
subterane, de respectare a zonelor de protecție faţă de malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de 
gospodărire şi de captare a apelor. 
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3) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecție a platformelor 
meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

4) Zonele de protecție sanitară se delimitează de către autorităţile administraţiei publice 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice. 

Pentru captările din râuri zona de protecție sanitară cu regim sever va fi determinată după 
caracteristicile albiei. Dimensiunea minimă a acesteia va fi :6 

 pe direcţia amonte de priză                                                 :100m; 

 pe direcţia aval de ultimele lucrări legate de priză               :25m; 

 lateral, de o parte şi de alta a prizei                                     :25 m. 

Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru construcţiile aferente lucrărilor 
de alimentare cu apă (staţiile de pompare, instalațiile de îmbunătăţire a calităţii apei - decantoare, filtre, 
staţii de dezinfecţie - staţiile de îmbuteliere a apelor minerale, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi 
reţelele de distribuţie etc.) se va face cu respectarea următoarelor limite minime:7 

 staţie de pompare              : 10 m. de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

 instalații de tratare            : 20 m. de la zidurile exterioare ale instalațiilor; 

 rezervoare îngropate         : 20 m. de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

 conducte de aducţiune       : 30 m. faţă de orice sursă potenţială de contaminare; 

 reţele de distribuţie            : 3 m. 

În scopul asigurării protecției albiilor, malurilor construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii 
regimului de curgere a apelor, se instituie zona de protecție pentru albia minoră a cursurilor de apă, 
suprafaţa ocupată de consolidările de maluri, lucrările de apărare împotriva inundaţiilor:8 

a) Lătimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă 

Lățimea cursului de apă (m)    sub 10  10 - 50  peste 51 

Lățimea zonei de protecție (m)    5   15   20 

Cursuri de apă regularizate (m)    2   3   5 

Cursuri de apă îndiguite (m)   toată lungimea dig-mal, daca aceasta este mai mică de 50 m 

b) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor naturale: 

- indiferent de suprafață, 5 m la care se adauga zona de protecție stabilita în conformitate cu art. 5. 

c) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare: - între Nivelul Normal de Retentie si 

cota coronamentului. 

d) Lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor: - 4 m spre interiorul incintei. 

e) Lățimea zonei de protecție de-a lungul canalelor de derivatie de debite:- 3 m. 

f) Baraje si lucrari-anexe la baraje: 

Lățimea zonei de protecție (m) 

- baraje de pamânt, anrocamente, beton sau alte 20 m în jurul acestora materiale 

- instalații de determinare automată a calității 2 m în jurul acestora apei, constructii si instalații 

hidrometrice 

- borne de microtriangulație, foraje de drenaj, 1 m în jurul acestora foraje hidrogeologice, apărate 

de masurarea debitelor. 

g) Lățimea zonei de protecție (m) la forajele hidrogeologice din reteaua nationala de observatii si 

masuratori - 1,5 m în jurul acestora. 

NOTA: 

Zonele de protecție se măsoară astfel: 

a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore; 

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 

                                                           

6 Conform Hot. 101/1997 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară, cap.3, art. 19 
7 Conform Hot. 101/1997 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară, cap.8, art. 31 
8 conform Legii apelor nr. 107/1996 – anexa 2 
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c) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcție. 

Nota: Zona de protecție sanitară la instalațiile de alimentare cu apă se stabileste de autoritatea 

publică centrală în domeniul sănătații. 

Modul de folosire a terenului va fi comunicat deţinătorilor de terenuri, în scris în evidenţa 

cadastrală şi regim funciar, constituind servitute. 

În zonele lipsite de consolidare şi amenajare a malurilor se recomandă autorizarea construcţiilor în 

afara albiilor majore, cu excepţiile prevăzute de lege. 

Autorizarea executării construcţiilor, se face conform cu avizul Ministerului Mediului și Pădurilor şi 

cu cel al Ministerului Transportului și Infrastructurii. 

Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi al 

echilibrului ecologic. 

ARTICOLUL 6.  

Pe teritoriul comunei Hărău, săpăturile arheologice şi activităţile umane întreprinse asupra patrimoniului 
arheologic se efectuează numai pe baza şi în conformitate cu autorizaţia emisă de M.C.C., la propunerea Comisiei 
Naţionale de Arheologie. Zonele protejate identificate pe sit vor avea un regim restrictiv de protecție, având ca 
obiectiv conservarea lor. La emiterea autorizaţiei de construire trebuie să se ţină seama de situarea acestora în 
interiorul/exteriorul intravilanului existent, fiind obligatorie descărcarea de sarcină arheologică9 (conform OG 
43/2000 art. 5 al. 2, 6,14 şi 16).  

ARTICOLUL 7.  

În zonele unde sunt semnalate situri arheologice, indiferent de regimul de proprietate asupra terenului 
(public sau privat) şi indiferent de modul de utilizare al acestuia (construit, neconstruit sau amenajat), orice 
intervenţie de construire (inclusiv pentru lucrări prilejuite de intervenţii asupra reţelelor de utilităţi publice) atât sub 
nivelul terenului natural, cât şi sub nivelul de călcare actual al subsolurilor trebuie precedată de următoarele măsuri 
de conservare a valorilor arheologice reperate sau potenţiale existente în zonă:  

 realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea intervenţiilor propriu-zise;  

 supravegherea arheologică pe întreaga durată a efectuării săpăturilor de orice fel;  

 intervenţia autorizată de specialitate în vederea eliberării de sarcină arheologică (dacă în 
conformitate cu concluziile raportului de săpătură nu există structuri sau elemente constructive 
arheologice valoroase), în conformitate cu actele normative în vigoare. (O.G. 43/2000, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 378/2001).  

ARTICOLUL 8.  

Zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii 
arheologice întâmplătoare pe toată suprafaţa terenului care asigură protejarea necesară cercetării arheologice. În 
cazul acestor zone, până la descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după 
caz, primarul localităţii dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în conformitate cu avizul Direcţiilor pentru 
cultură, culte şi patrimoniu cultural judeţene şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică.  

ARTICOLUL 9.  

Zona de protecţie a fiecărui monument istoric a fost stabilită într-o limită minimă de 50 m, şi urmărește 
limitele cadastrale ale terenului pe care se află monumentul.  

ARTICOLUL 10.  

În cadrul Planurilor Urbanistice Zonale ce se vor elabora pentru zonele nou introduse în intravilan care 
deţin situri arheologice, se vor delimita zonele protejate conform reglementărilor de mai sus. 

ARTICOLUL 11.  

                                                           

9 Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi 
redat activităţilor umane curente.   
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Este interzisă amplasarea de construcţii, chiar temporare, în zonele de risc natural (alunecări, 

eroziuni, inundaţii, scurgeri de torenţi, etc.), cu excepţia acelor construcţii şi amenajări care au ca scop 

înlăturarea riscului respectiv.  

ARTICOLUL 12.  

În zonele de protecţie permanentă sunt interzise orice activităţi de construcţii sau investiţii 
(zonele cu risc de alunecări de teren. 
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5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public10 

ARTICOLUL 1.  

Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele 
de servitute şi de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, 
canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură, se realizează în condiţiile 
respectării prevederilor din  art. 10 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu 

excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri 

mişcătoare, terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, avalanşe de zăpadă, dislocări de stânci, 

zone inundabile şi altele asemenea, delimitate pe fiecare judeţ prin hotărâre a consiliului judeţean, cu 

avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice. 

Delimitarea zonelor de servitute şi de protecție se va face ţinând cont şi de condițiile de protecție 

a rețelelor tehnico- edilitare și servituțile impuse de către acestea vecinătăților. 

Zonele de servitute şi de protecție ale căilor de comunicație rutiere vor ţine seama de prevederile 

H.G. 36/1996 administrarea drumurilor publice; Ordonanţa 43/1997 republicată avizând regimul juridic al 

drumurilor, precum şi de condiţiile de amplasare faţă de drumurile publice prevăzute în  art. 18 R.G.U.: 

(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 

administraţiei publice: 

a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; 

b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile 

lor complementare: magazine, restaurante etc.); 

c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 

construcţii de acest gen. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de 

siguranţă şi fâşiile de protecţie. 

(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea 

zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de 

vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi 

sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, 

cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 

ARTICOLUL 2.  

LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR11 

a) Zonele de siguranţa ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioarã a amprizei drumului 

pana la: 

* 1,50 m de la marginea exterioarã a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului; 

* 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 

                                                           

10 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. II, pct. 5, pag. 164-165 
11 Conform legii 43/1997 privind regimul drumurilor cu modicifările și completările ulterioare 
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* 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înãlţimea pana la 5,00 m 

inclusiv; 

* 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înãlţimea mai mare de 

5,00 m. 

b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţa şi marginile 

zonei drumului, delimitat conform tabelului urmãtor: 

 

Categoria drumului 
Autostrăzi 

naționale 

Drumuri 

naționale 

Drumuri 

județene 

Drumuri 

comunale 

Distanța de la axul drumului până la marginea 

exterioară a zonei drumului (m) 
50 22 20 18 

Toate drumurile din intravilan vor avea trotuar pe cel puțin un sens de circulație cu o lățime de 
minimum 1.10 m. Între trotuar și limita de proprietate se va lăsa o zonă de spațiu verde de cel puțin 1.00 
m.  

Drumurile din intravilan care se află lângă cursul apelor și care presupun în cadrul sistematizării 
un taluz cu o pantă de peste 10% vor avea obligatoriu o zonă verde de protecție de minim 1.00 m până 
la limita părții carosabile sau a trotuarului sau balustradă de minim 1.00 m înălțime. Materialele permise 
pentru balstradă sunt: lemnul natural, metal, beton armat. Sunt interzise culorile stridente. Balustrada va 
fi din același tip de material, aceleași culori și același stil estetic de-a lungul cursului apei. Balustrada va 
fi transparentă și va permite la cel puțin o distanță de 20 m de-a lungul un acces la apă de cel puțin 1.10 
m. 

Podurile pietonale peste apele din cadrul intravilanului vor avea minimum 1.10 m. Vor avea 
prevăzută o balustradă pe ambele sensuri de circulație de minimum 1.00 m înălțime. Balustrada va fi 
transparentă. 

Avizul pentru autorizarea construcţiilor în cazul drumurilor se emite în baza Ordinului 158/1996 
al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de 
protecție a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice 
specializate. 

Amplasarea construcţiilor noi cu funcţiuni de locuire se va face cu respectarea distanţelor 
minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii (conform 
STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot). 

Clasificarea străzilor existente şi propuse din intravilanul localităţii Hărău şi a satelor 
apărținătoare sunt prezentate în P.U.G. și în studiul de management al traficului Hărău din august 2011. 

Zona de protecție a infrastructurii rutiere va respecta prevederile art. 11 din R.G.U.: 
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în 

zonele de servitute şi de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de 
gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. 

(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele 
industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare 
a aerului, apei sau solului. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept scop 
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

Delimitarea cadastrală a infrastructurii feroviare este în sarcina Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii. 

ARTICOLUL 3.  

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la rsicuri tehnologice, precum și în zonele 
de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, 
canalizare, căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură, care sunt reprezentate în planșele 
S.0n-03/01 REGLEMENTĂRI, S.0n-04/01 REȚELE ELECTRICE și S.0n-04/02 REȚELE EDILITARE, se 
realizează în condițiile respectării prevederilor art. 11 din R.G.U.: 
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(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în 
zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de 
gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. 

(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele 
industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare 
a aerului, apei sau solului. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept scop 
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora. 

ARTICOLUL 4.  

Autorizarea lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a 
instituit servitute de utilitate publică, se face în condiţiile respectării prevederilor art. 16 din R.G.U.:  

(1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a 

teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 

(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei de urbanism sau 

de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii. 

Lucrările de utilitate publică sunt prezentate în planșele S.0n-03/ 01 REGELEMENTĂRI din 
P.U.G.. Sunt indicate zonele în care urmează să se amplaseze obiectivele propuse. Parcelele ce vor fi 
ocupate de obiective şi asupra cărora se instituie servituti de utilitate publică cu suprafeţele necesare 
sau disponibile se vor stabili prin Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu , sau Studii de specialitate. 

ARTICOLUL 5.  

Asigurarea echipării edilitare, s-a realizat conform planşelor S.0n-04/01 REȚELE ELECTRICE și 
S.0n-04/02 REȚELE EDILITARE din cadrul P.U.G. - ului. 

În vederea asigurării echipării tehnico edilitare , autorizarea executării construcţiilor, se face în 
conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun 
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice 
locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este 
interzisă. 

(2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin 
contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către 
investitorii interesaţi. 

Proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare respectă prevederile art. 29 din R.G.U.: 
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 
E obligatoriu ca toate construcțiile să fie legate la rețeaua de apă și curent. 
Se interzic rețelele edilitare aeriene în intravilan. Toate rețelele edilitare vor fi trase prin pământ. 
Rețelele tip LEA vor fi amplasate la cel puțin 2km de limita intravilanului. Excepție fac 

eventualele ferme de panouri fotovoltaice. 

ARTICOLUL 6.  

In vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor, se face pe 
baza analizei raportului între construcţia propusă şi structura funcţională a zonei, în cadrul 
documentaţiilor de urbanism. 
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Pentru integrarea în zonă a construcţiilor noi se va ţine seama de următoarele:12  
ART. 1 
Terenurile destinate amplasării si dezvoltării localităților trebuie sa asigure protectia populatiei 

impotriva surparilor si alunecarilor de teren, avalanselor si inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de 
substante toxice, inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sa dispuna de posibilitati de alimentare cu 
apa, de indepartare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate si a reziduurilor precum si de 
dezvoltare normala a zonei verzi, de recreere si odihna. 

ART. 2 
Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de 

minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit. Distanta dintre cladiri trebuie 
sa fie mai mare sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc. 

ART. 3 
La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări 

tehnico-edilitare: 
a) platforme organizate pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (în cazul în care 

nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul clădirii); suprafaţa de depozitare a platformelor se 
va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia; nu se 
recomandă proiectarea şi amenajarea de platforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafeţe de teren cu 
alte destinaţii (spaţii verzi etc.) şi care pot genera uşor disconfort şi insalubritate; platformele se vor amenaja la 
distanţe de minimum 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuinţe şi pot fi cuplate cu instalaţii pentru 
bătut covoare; 

b) spaţii amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul câte 1,3 mp teren de fiecare locuitor; 
c) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la 

distanţe de minimum 10 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii sunt interzise activităţile de reparaţii şi 
întreţinere auto; 

d) zone verzi de folosinţă generală, luându-se în calcul minimum 2 - 2,2 mp teren/locuitor (în afara 
parcurilor publice). 

ART. 4 
 Unităţile de mică industrie, comerciale şi de prestări servicii, care pot crea riscuri pentru sănătate sau 

disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc. se 
amplasează în clădiri separate, la distanţa de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între 
faţada locuinţei şi perimetrul unităţii. Pentru unităţile sus-menţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare 
a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. 

ART. 5 
 La parterul clădirilor de locuit se pot amenaja unităţi comerciale şi de prestări de servicii, precum şi 

camere speciale de depozitare a reziduurilor solide sau alte spaţii gospodăreşti - anexe ale locuinţelor (garaje, 
spălătorii, uscătorii etc.), cu condiţia ca acestea sa nu constituie, prin funcţionarea lor, riscuri pentru sănătatea 
populaţieilor sau sa nu creeze disconfort; în acest scop, se vor asigura măsurile şi mijloacele necesare pentru 
limitarea nocivităţilor, astfel ca acestea să se încadreze în normele din standardele în vigoare. În interiorul clădirilor 
cu mai multe locuinţe se pot amenaja, în cadrul acestora, mici unităţi de servire a publicului (birouri, cabinete), cu 
condiţia să nu producă riscuri pentru sănătate sau disconfort. 

ART. 7 
 In cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie sa se asigure: 
a) instalaţii de alimentare cu apa potabilă; 
b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor; 
c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale sau zonale, a căror 

construcţie şi exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu. 
ART. 8 
 Între întreprinderile industriale, care pot polua factorii de mediu sau produce zgomot şi vibraţii, şi teritoriile 

protejate învecinate, se asigură zone de protecţie sanitară. Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor norme, se 
înţelege: zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, 
instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori 
de mediu lipsiţi de impurităţi. 

ART. 9 

                                                           

12 Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 art. 1-18 
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 Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele poluante şi alte nocivităţi 
din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în 
vigoare. 

ART. 10 
 Zonele de protecţie sanitară se stabilesc, ca forma, mărime şi mobilare, pe baza studiilor de impact 

asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător. 
ART. 11 
 În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele minime de protecţie 

sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, 
sunt următoarele: 

 

Tipul unităţii Distanţă 
minimă 
necesară (m) 

Ferme de cabaline   100 

Ferme de îngrăşătorii de taurine, până la 500 de capete 200 

Ferme de îngrăşătorii de taurine, peste 500 de capete 500 

Ferme de păsări, pana la 5.000 de capete 500 

Ferme de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexe avicole industriale 1.000 

Ferme de ovine 100 

Ferme de porci, pana la 2.000 de capete 500 

Ferme de porci între 2.000-10.000 de capete 1.000 

Complexe de porci cu peste 10.000 de capete 1.500 

Spitale veterinare 30 

Grajduri de izolare şi carantină pentru animale 100 

Abatoare, târguri de vite şi baze de recepţie a animalelor 500 

Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală 300 

Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, în funcţie de 
mărimea unităţilor zootehnice deservite 

500 

Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin 1000 

Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 
de capete 

1.000 

Cimitire de animale, crematorii 200 

Staţii de epurare a apelor uzate orăşeneşti 300 

Staţii de epurare a apelor uzate industriale 200 

Paturi de uscare a nămolurilor 300 

Câmpuri de irigare cu ape uzate 300 

Câmpuri de infiltrare a apelor uzate şi bazine deschise pentru 
fermentarea nămolurilor 

500 

Depozite controlate de reziduri solide 1.000 

Camere de tratate biotermică a gunoaielor 100 
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Crematorii orăşeneşti de gunoi 1.000 

Autobazele serviciilor de salubritate 200 

Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport 50 

Cimitire 50 

 
Aceste unităţi se vor amplasa în afara arterelor de mare circulaţie, respectându-se aceleaşi condiţii de 

distanţă. Aceste distanţe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de instituţiile specializate. 
ART. 13 
 În interiorul zonei de protecţie sanitară se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepţia celor 

destinate personalului de întreţinere şi intervenţie. 
ART. 14 
 Obiectivele economice care, prin natura activităţii lor, pot polua atmosfera şi pentru care nu exista 

mijloace tehnice eficace de reţinere a poluanţilor şi de reducere a emisiilor, se amplasează în zonele destinate 
industriilor poluante. 

ART. 15 
 Unităţile care, prin specificul activităţii lor, necesită protecţie specială (spitale, centre de sănătate, creşe, 

grădiniţe, şcoli, biblioteci, muzee etc.) se vor amplasa în aşa fel încât sa li se asigure o zonă de protecţie de 
minimum 50 m faţă de locuinţe, de arterele de circulaţie sau de zonele urbane aglomerate. 

Art. 16 
Adaposturile pentru cresterea animalelor in curtile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete 

porcine si 5 capete bovine) se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta invecinata si 
se exploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor. 

Art. 17 
Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibratii si dimensionarea zonelor de 

protectie sanitara se vor face in asa fel incat in teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu 
(Leq), masurat la 3 m de peretele exterior al locuintei la 1,5 m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 
dB(A) si curba de zgomot 45. In timpul noptii (orele 22,00-6,00), nivelul acustic echivalent continuu 
trebuie sa fie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei. Pentru apartamente, nivelul acustic 
echivalent continuu (Leq), masurat in interiorul camerei cu ferestrele inchise, nu trebuie sa depaseasca 
35 dB(A) si curba de zgomot 30 in timpul zilei; in timpul noptii (orele 22,00-6,00), nivelul echivalent 
continuu trebuie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei. 

Pentru scoli (sali de clasa) nivelul acustic echivalent continuu (Leq), masurat in interiorul clasei 
cu ferestrele inchise, sa nu depaseasca 35 dB(A) si curba de zgomot 30. Aceste valori sunt obligatorii si 
pentru alte unitati de invatamant si biblioteci. 

Art. 18 
Parametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si executia locuintelor sunt: 
- Suprafata minima a unei camere = 10 m 
- Suprafata minima a bucatariei = 5 m2 
- Inaltimea sub plafon = 2,60 m. 
Aceste distanţe pot fi majorate pe baza studiilor de impact avizate de instituţiile specializate. 
Art. 19 
Pentru realizarea unor constructii sau amenajari pe amplasamente care sunt situate in zone 

inundabile (din localitățile Hărău, Chimindia), si care nu sunt protejate de lucrari de aparare impotriva 
inundatiilor, se impune ca prin Certificatului de Urbanism pentru D.T.A.C., beneficiarilor sa li se solicite 
prezentarea studiului de inundabilitate al amplasamentului, in care sa fie indicate masurile de aparare 
impotriva inundatiilor pentru anumite probabilitati de depasire a debitelor maxime, in functie de clasa si 
categoria de importanta in care se incadreaza obiectivul conform STAS 4273-83.  

Masurile care se impun in aceasta situatie sunt: sistematizarea terenului din jurul constructiilor la o 
cota superioara cotei de inundabilitate, sau apararea incintei sau a unei parti a incintei, prin lucrari de 
aparare impotriva inundatiilor. 
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III.  ZONIFICAREA TERITORIULUI 

 

6. Zone şi subzone funcţionale13 

ARTICOLUL 1.  

Zonele funcţionale ale localităţii Hărău şi satelor Banpotoc, Bîrsău, Chimindia s-au stabilit 
conform subcapitolului 3, articolul 3 din R.L.U. şi sunt puse în evidenţă în planşa de REGLEMENTĂRI 
din P.U.G.. şi în planşele cu unităţi teritoriale de referinţă anexate la partea scrisă. 

ARTICOLUL 2.  

Subzonele funcţionale sunt subdiviziuni ale zonelor funcţionale cu funcţiuni specializate. Ele sunt 
marcate în cadrul U.T.R.-urilor (unităţilor teritoriale de referinţă). 

ARTICOLUL 3.  

Comuna Hărău şi localitățile apărţinătoare Hărău , Banpotoc, Bîrsău și Chimindia, care fac 
obiectul Regulamentului Local de Urbanism au următoarele zone şi subzone funcţionale, fiecare zonă 
fiind reprezentată pe planşele  S.0n-03/03 U.T.R./SUBZONE, conform legendei: 

 
LEGENDĂ 
L - Zona de locuit 
     L1 - Zona de locuit - Locuinte P+1 
     L2 - Zona de locuit - Locuinte P+2 
LV – Zona de locuințe de vacanță 
IS - Zona pentru instituţii şi servicii 
IR – Zona instituții religioase 
AI - Zona pentru instituții agro - industriale 
PAS - Zona pentru parcuri, agrement și sport 
VP - Zona verde de protecție 
CC - Zona pentru căi de comunicaţie ai constructii aferente 
GC -Zona pentru gospodărie comunală 

                                                           

13 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. III, pct. 6, pag. 165 
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IV. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ 

 

ARTICOLUL 1.  

Unitățile teritoriale de referință ale localităţii Hărău şi satelor Banpotoc, Bîrsău, Chimindia s-au 
stabilit conform subcapitolului 3, articolul 3 din R.L.U. şi sunt puse în evidenţă în planşele S.0n-03/03 
U.T.R./SUBZONE din P.U.G. 

ARTICOLUL 2.  

Teritoriul administrativ al comunei Hărău a fost împărțit în unități teritoriale de referință conform 
tabelului următor: 

 

U.T.R./ TRUP LOCALITATE SUPRAFAȚĂ SUBZONE 

U.T.R. 1 Hărău 30,24 ha L1, L2, GC, IR, AI 

U.T.R. 2 Hărău 31,81 ha L1, L2, PAS 

U.T.R. 3 Hărău 4,50 ha L1, L2, IS, PAS 

U.T.R. 4 Hărău 20,18 ha L1, L2 

U.T.R. 5 Hărău 3,35 ha AI 

U.T.R. 6 Hărău 40,87 ha L1, L2, IS, IR, GC 

U.T.R. 7 Hărău 8,98 ha L2 

U.T.R. 8 Hărău 7,07 ha L2 

TRUP 1 Hărău 5,63 ha L1 

TRUP 2 Hărău 3,71 ha PAS 

TRUP 3 Hărău 10,87 ha AI 

TRUP 4 Hărău 3,04 ha L2 

TRUP 5 Hărău 11,92 ha LV 

TRUP 6 Hărău 49,06 ha LV 

TRUP 7 Hărău 16,38 ha LV 

TRUP 8 Hărău 35,56 ha LV 

TRUP 9 Hărău 15,88 ha L2 

TRUP 10 Hărău 0,85 ha L2 

TRUP 25 Hărău 2,96 ha AI 

U.T.R. 9 Bârsău 19,13 ha L1, L2, AI, VP 

U.T.R. 10 Bârsău 14,06 ha L1, L2, AI,VP 

U.T.R. 11 Bârsău 14,74 ha L1, L2, IS, IR, AI, GC 

U.T.R. 12 Bârsău 17,19 ha L1, L2 

U.T.R. 13 Bârsău 6,82 ha L1, L2, IS, IR 

U.T.R. 14 Bârsău 4,32 ha L1, L2 

U.T.R. 15 Bârsău 31,32 ha L1, L2, VP 

U.T.R. 16 Bârsău 6,16 ha L1, AI 

U.T.R. 17 Bârsău 29,59 ha L1, L2, IS, LV 

U.T.R. 18 Bârsău 6,11 ha L2 
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U.T.R. 19 Bârsău 4,97 ha L2, IS 

TRUP 11 Bârsău 5,81 ha L2 

TRUP 12 Bârsău 15,20 ha L2 

TRUP 13 Bârsău 12,11 ha L2 

TRUP 14 Bârsău 9,76 ha L2 

TRUP 15 Bârsău 2,46 ha AI 

TRUP 16 Bârsău 0,46 ha L1 

TRUP 17 Bârsău 53,40 ha L2 

U.T.R. 20 Chimindia 6,62 ha L2 

U.T.R. 21 Chimindia 4,35 ha L2 

U.T.R. 22 Chimindia 19,78 ha L1, L2, IS, IR, GC, PAS 

U.T.R. 23 Chimindia 5,64 ha AI, VP 

U.T.R. 24 Chimindia 12,10 ha L1, L2, GC, IR, AI 

U.T.R. 25 Chimindia 3,35 ha L1, L2, PAS 

U.T.R. 26 Chimindia 9,59 ha AI 

U.T.R. 27 Chimindia 3,73 ha AI 

U.T.R. 28 Chimindia 5,68 ha L2 

TRUP 18 Chimindia 8,74 ha L2 

TRUP 19 Chimindia 23,83 ha AI 

TRUP 21 Chimindia 13,47 ha AI 

U.T.R. 29 Banpotoc 8,58 ha L2 

U.T.R. 30 Banpotoc 17,10 ha L2 

U.T.R. 31 Banpotoc 24,38 ha L1, L2, IS, VP 

U.T.R. 32 Banpotoc 3,43 ha L1, L2, AI 

U.T.R. 33 Banpotoc 12,61 ha LV 

U.T.R. 34 Banpotoc 5,12 ha LV 

U.T.R. 35 Banpotoc 31,23 ha L1, L2, IS, VP 

U.T.R. 36 Banpotoc 1,93 ha L1, PAS, IR, VP 

U.T.R. 37 Banpotoc 2,15 ha AI 

TRUP 20 Banpotoc 0,83 ha GC 

TRUP 22 Banpotoc 6,64 ha L2 

TRUP 23 Banpotoc 10,88 ha L1 

TRUP 24 Banpotoc 13,22 ha AI 
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V. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA 

NIVEL DE ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN 

 
Conţinutul Regulamentului14 
Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe 

articole, grupate în trei capitole: 
cap. 1 - generalităţi 
cap. 2 - utilizarea funcţională 
cap. 3 - condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 
 
În cap. 1 - Generalităţi se detaliază : 
art. 1 - tipurile de subzone funcţionale 
art. 2 - funcţiunea dominantă a zonei 
art. 3 - funcţiunile complementare admise ale zonei. 
 
În cap. 2 - Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: 
art. 4 - utilizări permise 
art. 5 - utilizări permise cu condiţii 
art. 6 - interdicţii temporare 
art. 7 - interdicţii definitive (permanente). 
 
În cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 
3.1 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii. 
art. 8 - orientarea faţă de punctele cardinale 
art. 9 - amplasarea faţă de drumurile publice 
art. 10 - amplasarea faţă de aliniament 
art. 11 - amplasarea în interiorul parcelei. 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii : 
art. 12 - accese carosabile  
art. 13 - accese pietonale 
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară : 
art. 14 - racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 
art. 15 - realizarea de reţele tehnico-edilitare 
art. 16 - proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor : 
art. 17 - parcelare 
art. 18 - înălţimea construcţiilor 
art. 19 - aspectul exterior al construcţiilor 
art. 20 - procentul de ocupare al terenului. 
3.5.  Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri : 
art. 25 - parcaje  
art. 26 - spaţii verzi  
art. 27 - împrejmuiri. 

 

                                                           

14 Conform ”Ghid cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentului local de urbanism de către 
consiliile locale”, aprobat cu ORDINUL MLPAT nr. 80/N/18.XI.1996, cap. 3, subcap. III, pct. 7, pag. 167 
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L-ZONA DE LOCUIT 

CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI  

 
Art. 1- Tipurile de subzone funcţionale; 

Zona de locuit se împarte în următoarele subzone: 

L1- subzona locuinţelor existente de tip rural cu maxim P+l niveluri, cu anexe gospodăreşti şi 
grădini cultivate, în regim grupat sau izolat-  

 U.T.R. 1 Hărău 

 U.T.R. 2 Hărău 

 U.T.R. 3 Hărău 

 U.T.R. 4 Hărău 

 U.T.R. 6 Hărău 

 TRUP 1 Hărău 

 U.T.R. 7 Hărău 

 U.T.R. 9 Bârsău 

 U.T.R. 10 Bârsău 

 U.T.R. 11 Bârsău 

 U.T.R. 12 Bârsău 

 U.T.R. 13 Bârsău 

 U.T.R. 14 Bârsău 

 U.T.R. 15 Bârsău 

 U.T.R. 16 Bârsău 

 U.T.R. 17 Bârsău 

 TRUP 16 Bârsău 

 UTR  14 Bârsău 

 U.T.R. 22 Chimindia 

 U.T.R. 24 Chimindia 

 U.T.R. 25 Chimindia 

 U.T.R. 31 Banpotoc 

 U.T.R. 32 Banpotoc 

 U.T.R. 35 Banpotoc 

 U.T.R. 36 Banpotoc 

 TRUP 23 Banpotoc 

  

L2- subzona locuinţelor individuale şi colective mici, cu maxim P+2 niveluri, situate în noile 

extinderi  

 U.T.R. 1 Hărău 

 U.T.R. 2 Hărău 

 U.T.R. 3 Hărău 

 U.T.R. 4 Hărău 

 U.T.R. 6 Hărău 

 U.T.R. 7 Hărău 

 U.T.R. 8 Hărău 

 TRUP 4 Hărău 

 TRUP 8 Hărău 
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 TRUP 9 Hărău 

 TRUP 10 Hărău 

 U.T.R. 9 Bârsău 

 U.T.R. 10 Bârsău 

 U.T.R. 11 Bârsău 

 U.T.R. 12 Bârsău 

 U.T.R. 13 Bârsău 

 U.T.R. 14 Bârsău 

 U.T.R. 15 Bârsău 

 U.T.R. 17 Bârsău 

 U.T.R. 18 Bârsău 

 U.T.R. 19 Bârsău 

 TRUP 11 Bârsău 

 TRUP 12 Bârsău 

 TRUP 13 Bârsău 

 TRUP 14 Bârsău 

 TRUP 17 Bârsău 

 U.T.R. 20 Chimindia 

 U.T.R. 21 Chimindia 

 U.T.R. 22 Chimindia 

 U.T.R. 24 Chimindia 

 U.T.R. 25 Chimindia 

 U.T.R. 28 Chimindia 

 TRUP 18 Chimindia 

 U.T.R. 29 Banpotoc 

 U.T.R. 30 Banpotoc 

 U.T.R. 31 Banpotoc 

 U.T.R. 32 Banpotoc 

 U.T.R. 35 Banpotoc 

 TRUP 22 Banpotoc 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea 

 
Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

- instituţii publice şi servicii 

- spaţii verzi amenajate 

- accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje 

- reţele tehnice edilitare şi construcţii aferente 

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 
Art. 4. Utilizări permise: 

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+1E+M niveluri în regim de construire cuplat sau 

izolat. 

- instituţii, servicii şi echipamente publice 

- comerț, alimentaţie publică 

- prestări servicii 

- învăţămînt, cultură, informaţii 
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- sedii firme 

- instituţii financiar-bancare 

- spaţii publice plantate, dotări sportive 

- construcţii şi instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona 

- construcţii şi amenajări necesare bunei funcţionări a zonei cu excepţia subzonelor specificate la art. 5, 6 

şi 7. 

 

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. 

L1 - se admite supraetajarea sau mansardarea clădirilor existente de la P la P+1E respectiv 

P+M, cu luarea în calcul a coeficientului de utilizare a terenului, a unei suprafeţe desfăşurate a 

mansardei de maximum 60 % din aria unui nivel curent; 

 L2 - realizarea locuinţelor este condiţionată de un PUZ aprobat conform legii; 

- pentru terenurile propuse , se vor efectua studii geotehnice în vederea stabilirii condiţiilor de realizare a 

construcţiilor; 

- se stabilesc pentru zonele în care este necesară, obţinerea unor avize sau acorduri în condiţiile 

specificate de R.G.U. şi legislaţia în vigoare pentru: 

- amplasarea construcţiilor în zona de protecție a drumurilor publice; 

- în zona de protecție a infrastructurii feroviare;  

 Se admit mici unităţi de producţie şi prestări servicii cu condiţiile : 

- să nu genereze transport greu; 

- să aiba posibilitatea de a asigura în parcela proprie locurile de staţionare auto aferente funcţiunii 

respective; 

- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice; 

- sa nu genereze poluare fonica. 

  
Art. 6. Interdicţii temporare. 

S-au stabilit în cazul în care apăre necesitatea elaborării documentaţiilor de urbanism în vederea 

stabilirii regulilor de construire atât pentru zonele de locuinţe existente în care există rezervare de teren, 

cât şi pentru zonele de dezvoltare ale localităţii. 

Aceste zone sunt cuprinse în U.T.R. - urile :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.  

Art. 7. Interdicţii definitive (permanente). 

Se instituie interdicţie definitivă de construcţie în U.T.R. nr. 1, 3, 8, 10, 11 și TRUP 10 – pentru 

zona de protecție de 50 m din jurul zonelor de gospodarire comunala în localitatile Bîrsău, Chimindia și 

Hărău; și U.T.R. nr. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – pentru zona inundabila din localitatea Banpotoc, 

Bîrsău, Chimindia, Hărău. 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
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Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor din cadrul zonelor de locuit, respectă 

prevederile R.G.U., ţinând cont de subzonele pentru care s-au instituit interdicţiile temporare sau 

definitive de construire conform Cap. IV 2. — art. 5,6,7 din prezentul R.L.U. 

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale  

Conform art. 17 - R.G.U. se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. 

Conform art.  

Clădirile trebuie să beneficieze de cel puțin un spațiu dominant cu orientarea spre sud. 

Toate spațiile din cadrul construcțiilor cu funcțiunea de locuire trebuie să beneficieze de lumină și 

ventilație naturală. Proporția de gol față de suprafață spațiului  e de 1/3. 

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice. 

In subzonele L1, se vor respecta următoarele aliniamente: 
- minimum 6 m de la limita proprietății publice adiacentă drumurilor naționale; 
- minimum 3 m de la limita proprietății publice adiacentă drumurilor județene; 
- clădirile pot fi amplasate pe limita de proprietate pe drumurile comunale. 
- Distanța maximă a retragerii este cu 2 m față de aliniamentul stabilit mai sus.   
  Construcțiile cu funcțiune de depozitare pot fi amplasate pe limita de proprietate în toate cazurile 
enumerate mai sus.  

In subzonele L2,(cu locuinţe propuse) se va ţine cont de zona de protecție a drumurilor DJ 107A 
și DJ 761 în cazul U.T.R. nr. 1, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 

Construcțiile care au ca funcțiune anexă gospodărească adăpost de animale vor fi amplasate la 
minimum 10 m față de drumurile publice. 
 

Art. 10. Amplasarea faţă de aliniament 

Conform art. 23 - R.G.U. 

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 

clădirilor existente; 

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 

domeniul public.  

În subzonele L1, se va respecta ca distanță minimă aliniamentul celor mai apropiate clădiri 
existente din stânga, respectiv dreapta parcelei de pe același font stradal. Dacă acestea au aliniamente 
diferite, atunci se va alege aliniamentul clădirii mai apropiate. 

În subzonele L2, regimul de aliniere va fi determinat pe baza studiilor de specialitate şi a 

documentaţiilor de urbanism PUZ - PUD corelate cu capitolul - zona căi de comunicaţie rutiere. 
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Art. 11. Amplasarea în interiorul parcelei  

Conform art. 24 - R.G.U. - privind respectarea distanţelor minime faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei conform Codului Civil, cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de 

incendiu conform avizului unității teritoriale de pompieri. 

 Este obligatoriu a se păstra servitutea de vedere (distanţa de minimum 2,00 m între faţadele cu 
ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii învecinate), în raport cu limitele laterale ale 
parcelei, locuinţele pot fi amplasate : 

- în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei) 
- în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi) 

Retragerile faţă de limitele laterale ale parcelei sunt conf. Codului civil, şi normelor de protecție 

împotriva incendiilor, dar nu mai puţin de 3,50m, faţă de una din limitele laterale şi min 15 m faţă de 

limita posterioară. 

- se vor respecta normele de însorire şi iluminat natural. În cazul constucțiilor cuplate calcanul se va 

dimensiona astfel încât să nu umbrească mai mult de ½ din înălțimea sa proprietatea vecină în timpul 

zilelor de vară la amiază. 

- se vor realiza, menţine şi întreţine , canale pluviale, şi plantaţiile de protecție împotriva poluării. 

- se admite ca distanţă minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă jumătatea înălţimii construcţiei 

celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 m. 

- se admite amplasarea de anexe gospodaresti în zona de locuire urmând ca numărul maxim de 

capete bovine, suine, cabaline, pasari, etc. sa fie stabilit în cadrul consiliului local în urma unor serii de 

dezbateri publice. 

- se admite amplasarea anexelor gospodaresti pe parcela doar la o distanta minimă de 10m fata de 

cladirile cu destinatia locuinta și de pe parcela vecină. 

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

 

Art. 12. Accese carosabile  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

4.11.1. - Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura: 
- accese carosabile pentru locatari; 
- acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 
- alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime 
de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire 
şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere; 
- în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de 
deservire locală (fundături): 

o cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; 
o cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel 

puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt. 
4.12. - Toate categoriile de construcţii 
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Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 
de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 

În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 
se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 
fie păstrate libere în permanenţă. 

(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora. 

Îmbrăcămintea acceselor carosabile poate fi: 
- balast grad de compactare 98%; 
- asfalt; 
- dale de beton prefabricate (eventual înierbate). 

Nu se admite ca îmbrăcămintea acceselor carosabile sa fie din șapă de beton, sau pământ 
natural. 
Accesele carosabile trebuie să beneficieze de o formă de colectare a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere protejate cu grătare de metal sau pietriș. 
 
Art. 13. Accese pietonale  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

 
3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO -EDILITARĂ. 

 
Art. 14. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 

în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 
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Art. 15. Realizarea de reţele tehnico edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

Art. 16. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR 
 
Art. 17. Parcelarea  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 30 R.G.U.: 

(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi 

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate 

autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare 

colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecție a mediului. 

Se vor identifica condiţiile de construibilitate ale terenurilor: 

- să fie ferite de riscul surpării şi alunecării; 

- să fie ferite de riscul inundaţiilor; 

- să fie ferite de influenţa nocivităţilor provenite de la obiective economice şi alte surse de poluare; 

- să permită dezvoltarea normală a plantaţiilor de protecție; 

- să permită realizarea în condiţii igienice a alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate; 

- valorificarea maximă a cadrului natural; 

- suprafață minimă a unei parcele va fi de minim 500 mp; 

- frontul minim se admite a fi de 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate; 

- adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul parcelei. 

 

Art. 18. Înălţimea construcţiilor  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 31 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 
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(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 

zonal, aprobat conform legii. 

Pentru zona L2 stabilirea regimului de înălţime al construcţiilor se face pe baza analizei situaţiei 

existente prin reglementările P.U.G., în corelare cu parametrii ce definesc condiţiile de construibilitate a 

terenului pe care se vor amplasa şi anume : 

- protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent. 

- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural urbanistică a zonei sau a ansamblului 

- respectarea cerinţelor de asigurare a securităţii stabilităţii şi siguranţei în exploatare, în conformitate 

cu prevederile legii, pentru construcţie cât şi pentru cele din zona învecinată. 

Pentru zona L1 se admit maximum 2 niveluri curente (P +1 sau P+M ). 

Dacă pe proprietăți vecine se află construcții cu aliniament similar, înălțimea și cornișa vor crește 

sau scădea cu maximum 1 m. 

Pentru construcțiile cuplate la calcan înălțimea și cornișa vor fi aceleași. 

 
Art. 19. Aspectul exterior al construcţiilor  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 32 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

Se vor respecta următoarele reguli pentru aspectul acoperișuri: 

- în zonă se admit construcții cu acoperiș tip șarpantă cu panta minimă 17gr și maximă 45gr; 

- construcțiile cu funcțiunea de locuire vor avea apele paralele cu strada; 

- anexele gospodărești vor avea maxim 2 ape perpendiculare pe stradă; 

- pentru învelitoare se poate folosi țiglă ceramică de culoare RAL 8023- 9023. Pentru construcțiile cu 

funcțiunea de locuire se interzice folosirea tablei sau șindrilei. Construcțiile cu funcțiunea de anexă 

gospodărească pot fi acopreite cu șindrile; 

- hornurile de fum vor fi cu 0,50 m mai înalte decât coama construcției; 

- lucarnele vor fi protejate cu acoperiri în 2 sau 3 ape. 

Se vor respecta următoarele reguli pentru aspectul fațadelor: 

- nu se admit culori stridente indiferent de materialul de finisare; 

- nu se vor folosi culori contrastante pentru construcții alăturate; 

- dacă detaliile arhitecturale de pe fațade (ancadramente, borduri, cornișe) prezintă complexitate 

geometrică vor fi de culoare albă sau gri, iar restul fațadei nu va contrasta cromatic puternic cu ele; 

- clădirile pot fi placate cu piatră doar la nivelul soclurilor; 

- se permit balustrade din fier forjat vopsite în culori neutre sau lemn natural; 

- se admit obloane exterioare la ferestre din lemn natural; 

- nu se admint elemente decorative din marmură. 

  

Art. 20. Procentul de ocupare a terenului 
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Se vor respecta prevederile din anexa 2 R.G.U.: 

2.1.4. - Zone rurale - 30% - se va respecta pentru locuințe 
2.1.5. - Zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40% - se va respecta pentru 

instituții publice și servicii 

 

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI. 
 
Art.21. Parcaje 

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 

conform anexa 5 din R.G.U.: 

5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi 

prevăzute locuri de parcare după cum urmează: 
- câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu; 
5.11.2. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în 

procent de 60-100%. 
5.3.1. - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum 

urmează: 
- un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 

m2; 
De asemenea, se vor respecta și următoarele prevederi: 

Înşiruirile de garaje în rampă trebuie să dispună de o platformă de aşteptare având o pantă 
maximă de 6% pe o lungime de minimum 5,0 m măsurându-se de la aliniament. 

Amplasarea garajelor se face de regulă înglobat în clădirea principală. 

Nu se admite amplasarea garajelor izolate decât dacă respectă o retragere minimă de 5,0 m faţă 

de aliniament. 

Garajele colective vor fi amplasate fie în subsolul clădirii, fie vor utiliza demisolurile de teren. 

Art. 22. Spaţii verzi 

Se va respecta art. 34 din R.G.U. conform căruia autorizaţia de construire va conţine obligaţia 
menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 
conform anexei nr. 6 la R.G.U., care precizează că pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii 
verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor. 

Pentru fiecare P.U.Z. autorizat vor fi cel puțin 4 m2 /locuitor de spațiu verde. 
Pentru amenajarea spațiilor verzi se vor face studii care să asigure supraviețuirea speciilor 

plantate, compoziția amenajării și corelarea ei cu construcțiile. 
Mobilierul urban va exista ca parte integrată a amenajărilor. Acesta presupune bănci, stâlpi de 

iluminat, coșuri de gunoi, rastel pentru biciclete. Toate străzile vor beneficia de iluminat nocturn alimentat 
prin intermediul panourilor fotvoltaice.  
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Art. 23. Împrejmuiri 

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în 

cazul aspectului exterior al construcţiei. 
Gardurile spre frontul stradal vor avea un soclu de maxim 60 cm. Partea superioară va fi 

transparentă. Înălțimea maximă a gardurilor dinspre frontul stradal va fi de 1.80 m. 
Gardurile dintre proprietăți vor avea o înălțime de minimum 2 m pentru asigurarea intimității și vor 

fi obligatoriu opace. 
Materialele și tehnicile permise pentru garduri sunt: 

- zidărie din cărămidă cu tencuială și zugrăveală sau lăsată apărent. 
- stâlpi din beton tencuiți și zugrăviți cu elemente din fier forjat sau lemn natural ce permit transparența, 
dar nu permit accesul animalelor pe proprietate. E interzisă montarea de plăci de plexiglass în spatele 
elementelor ce formează partea transparentă. Eventuala trecere de la un gard transparent la o soluție 
opacă ce oferă intimitatea se va face în acest caz prin garduri vii sau riflaj de lemn montat la o distanță 
de cel puțin 5 m față de gard. 
- pentru protecția soclului și a stâlpilor gardului se vor folosi plăci de piatră. E interzisă folosirea tablei. 

Culoarea dominantă a  împrejmuirilor va fi aleasă din paletarul RAL 7035- 7048 / RAL 9001- 
9023 în combinație cu maxim 1 culoare de accent aleasă arbitrar din paletarul RAL care să nu reprezinte 
mai mult de 10% din suprafață gardului.  
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LV - ZONĂ LOCUINȚE DE VACANȚĂ 
 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 
 
Art. 1.- Tipurile de subzone funcţionale; 

Zona de locuit se împarte în următoarele subzone: 
 

LV - subzona locuinţelor de vacanta propuse:  

 TRUP 5 Hărău 

 TRUP 6 Hărău 

 TRUP 7 Hărău 

 TRUP 8 Hărău 

 TRUP 13 Bârsău 

 U.T.R. 17 Bârsău 

 U.T.R. 19 Bârsău 

 U.T.R. 33 Banpotoc 

 U.T.R. 34 Banpotoc 

 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea și turismul. 

 
Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

spaţii verzi amenajate 

accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje 

reţele tehnice edilitare şi construcţii aferente 

zone de agrement 

unități agrozootehnice 
 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 
Art. 4. Utilizări permise: 

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+1 niveluri în regim de construire cuplat sau 

izolat 

-construcții cu funcțiunea de turism cu regim de înălțime maxim P+3+M construite în regim 

izolat 

- spaţii publice plantate, dotări sportive 

- construcţii şi instalații tehnico-edilitare ce deservesc zona 

- construcţii şi amenajări necesare bunei funcţionări a zonei cu excepţia subzonelor 

specificate la art. 5, 6 şi 7. 

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. 

LV  
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- pentru terenurile propuse, se vor efectua studii geotehnice în vederea stabilirii condiţiilor de 

realizare a construcţiilor; 

- se stabilesc pentru zonele în care este necesară, obţinerea unor avize sau acorduri în 

condiţiile specificate de R.G.U. şi legislaţia în vigoare pentru: 

- amplasarea construcţiilor în zona de protecție a drumurilor publice; 

 

Art. 6. Interdicţii temporare. 

S-au stabilit în cazul în care apăre necesitatea elaborării documentaţiilor de urbanism în vederea 

stabilirii regulilor de construire atât pentru zonele de locuinţe existente în care există rezervare de teren, 

cât şi pentru zonele de dezvoltare ale localităţii. 

Aceste zone sunt cuprinse în U.T.R. - urile: 6, 13. 

 
Art. 7. Interdicţii definitive (permanente). 

Nu este cazul 

 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

Condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor din cadrul zonelor de locuit, respectă 

prevederile R.G.U., ţinând cont de subzonele pentru care s-au instituit interdicţiile temporare sau 

definitive de construire conform Cap. IV 2. — art. 5,6,7. 

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale  

Conform art. 17 - R.G.U. se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. 

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice. 

In subzonele LV, se vor respecta următoarele aliniamente: 
- minimum 6 m de la limita proprietății publice adiacentă drumurilor naționale; 
- minimum 3 m de la limita proprietății publice adiacentă drumurilor județene; 
- clădirile pot fi amplasate pe limita de proprietate pe drumurile comunale. 
  Construcțiile cu funcțiune de depozitare pot fi amplasate pe limita de proprietate în toate cazurile 
enumerate mai sus.  
 

Art. 10. Amplasarea faţă de aliniament  

Conform art. 23 - R.G.U. : 

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor 

existente; 
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b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 

domeniul public.In cazul zonelor construite compact, locuinţele propuse se amplasează la aliniamentul 

clădirilor existente. 

Pentru zonele propuse regimul de aliniere va fi determinat pe baza studiilor de specialitate şi a 

documentaţiilor de urbanism PUZ - PUD corelate cu cap. - zona căi de comunicaţie rutiere. 

 

Art. 11. Amplasarea în interiorul parcelei  

Conform art. 24 - R.G.U. - privind respectarea distanţelor minime faţă de limitele laterale şi posterioare 

ale parcelei conform Codului Civil, cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu. 
 Este obligatoriu a se păstra servitutea de vedere (distanţa de minimum 2,00 între faţadele cu 
ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii învecinate), în raport cu limitele laterale ale 
parcelei, locuinţele pot fi amplasate : 

• înşiruit (cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcţiile de pe parcelele învecinate) 
• în regim cuplat (alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parcelei) 
• în regim izolat (cu retrageri faţă de vecinătăţi) 

Retragerile faţă de limitele laterale ale parcelei sunt conf. Codului civil, şi normelor de protecție 

împotriva incendiilor, dar nu mai puţin de 3m, faţă de una din limitele laterale şi min 5 m faţă de limita 

posterioară, aceasta în cazul locuinţelor cuplate sau izolate. 

- Se vor respecta normele de însorire şi iluminat natural. 

- Se vor realiza, menţine şi întreţine , canale pluviale, şi plantaţiile de protecție împotriva poluării. 

- Se admite ca distanţă minimă între construcţiile de pe aceeaşi parcelă jumătatea înălţimii 

construcţiei celei mai înalte, dar nu mai mică de 3,00 . 

 

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

Art. 12. Accese carosabile  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

4.11.1. - Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura: 
- accese carosabile pentru locatari; 
- acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a 
incendiilor; 
- alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime 
de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire 
şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere; 
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- în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de 
deservire locală (fundături): 

o cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; 
o cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel 

puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt. 
 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 
4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 

fie păstrate libere în permanenţă. 
Îmbrăcămintea acceselor carosabile poate fi: 

- balast grad de compactare 98%; 
- asfalt; 
- dale de beton prefabricate (eventual înierbate). 

(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora. 

 
Nu se admite ca îmbrăcămintea accesleor carosabile sa fie din șapă de beton, sau pământ 

natural. 
Accesele carosabile trebuie să beneficieze de o formă de colectare a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere protejate cu grătare de metal sau pietriș. 
 

Art. 13. Accese pietonale  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

 
3. 3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO -EDILITARĂ. 

 
Art. 14. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 
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b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 

în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

 
Art. 15. Realizarea de reţele tehnico edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

 
Art. 16. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 
 

 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR 
 
Art. 17. Parcelarea  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 30 R.G.U.: 

(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi 

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate 

autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare 

colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecție a mediului. 

Se vor identifica condiţiile de construibilitate ale terenurilor: 

• să fie ferite de riscul surpării şi alunecării; 

• să fie ferite de riscul inundaţiilor; 

• să fie ferite de influenţa nocivităţilor provenite de la obiective economice şi alte surse de poluare; 

• să permită dezvoltarea normală a plantaţiilor de protecție; 
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• să permită realizarea în condiţii igienice a alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate; 

• valorificarea maximă a cadrului natural; 

• suprafață minimă a unei parcele va fi de minim 500 mp; 

• frontul minim se admite a fi de 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate; 

• adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul parcelei. 

 

Art. 18. Înălţimea construcţiilor  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 31 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 

zonal, aprobat conform legii. 

Stabilitatea regimului de înălţime al construcţiilor, se face pe baza analizei situaţiei existente, în 

corelare cu parametrii ce definesc condiţiile de construibilitate a terenului pe care se vor amplasa şi 

anume: 

- protejarea şi punerea în valoare a mediului natural şi construit existent 

- respectarea regulilor de compoziţie arhitectural urbanistică a zonei sau a ansamblului 

- respectarea cerinţelor de asigurare a securităţii stabilităţii şi siguranţei în exploatare, în conformitate 

cu prevederile legii, pentru construcţie cât şi pentru cele din zona învecinată. 

Pentru locuinţele pe parcela proprie se admit maximum 2 niveluri curente (P +1+M ). 

 
Art. 19. Aspectul exterior al construcţiilor  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 32 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

 

Art. 20. Procentul de ocupare a terenului 
Se vor respecta prevederile din anexa 2 R.G.U.: 

2.1.4. - Zone rurale - 30% - se va respecta pentru locuințe 
2.1.5. - Zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40% - se va respecta pentru 

instituții publice și servicii 
 
3. 5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI. 

 
Art.21. Parcaje 

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 
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(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 

conform anexa 5 din R.G.U.: 

5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi 

prevăzute locuri de parcare după cum urmează: 
- câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu; 
5.11.2. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în 

procent de 60-100%. 
5.3.1. - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum 

urmează: 
- Un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2; 

- Înşiruirile de garaje în rampă trebuie să dispună de o platformă de aşteptare având o pantă 
maximă de 6 % pe o lungime de minimum 5,0 m măsurându-se de la aliniament. 

- Amplasarea garajelor se face de regulă înglobat în clădirea principală. 
- Nu se admite amplasarea garajelor izolate decât dacă respectă o retragere minimă de 5,0 m faţă 

de aliniament. 
- Garajele colective vor fi amplasate fie în subsolul clădirii, fie vor utiliza demisolurile de teren. 

 

Art. 22. Spaţii verzi 

Se va respecta art. 34 din R.G.U. conform căruia autorizaţia de construire va conţine obligaţia 
menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 
conform anexei nr. 6 la R.G.U., care precizează că pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii 
verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor. 

 
 
Art. 23. împrejmuiri 

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în 
cazul aspectului exterior al construcţiei. 
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IS - ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI       

 
Art. 1. Tipurile de subzone funcţionale 

Zona de instituţii publice şi servicii a localităţiilor Banpotoc, Bîrsău, Chimindia și Hărău cuprinde: 

 IS - subzona pentru instituţii publice şi servicii existente  

 U.T.R. 3 Hărău 

 U.T.R. 6 Hărău 

 U.T.R. 11 Bârsău 

 U.T.R. 13 Bârsău 

 U.T.R. 17 Bârsău 

 U.T.R. 19 Bârsău 

 U.T.R. 22 Chimindia 

 U.T.R. 31 Banpotoc 

 U.T.R. 35 Banpotoc 

 

IR - subzona pentru instituţii religioase 

 U.T.R. 1 Hărău 

 U.T.R. 6 Hărău 

 U.T.R. 11 Bârsău 

 U.T.R. 13 Bârsău 

 U.T.R. 22 Chimindia 

 U.T.R. 24 Chimindia 

 U.T.R. 36 Banpotoc  

 

  Instituţiile publice şi serviciile existente, repartizate pe fiecare localitate în parte, sunt: 

HĂRĂU: biserica ortodoxa, biserica baptista, biserica reformata, camin cultural, primarie, magazin cu 

prestari servicii, scoala generala cu clasele I-VIII, dispensar veterinar, politia, dispensar uman, scoala 

generala, teren de sport. 

BANPOTOC: biserica ortodoxa, magazin, gradinit. 

BIRSAU: biserica ortodoxa, biserica baptista, camin cultural, magazin, scoala cu clasele I-IV. 

CHIMINDIA: biserica ortodoxa, biserica reformata, camin cultural, magazin, gradinita, scoala generala  

I - VI, pensiune. 

 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei. 

— Instituţii publice şi servicii 

Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 
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— locuinţe 

— spaţii verzi amenajate 

— accese pietonale şi carosabile 

— reţele tehnico edilitare. 

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 

Art. 4. Utilizările permise în zona IS sunt: 

— instituţii publice şi servicii, 

— comerţ, alimentaţie publică, 

— cultură, culte, —   

învăţămînt, 

 

— sedii firme, 

— instituţii financiar-bancare, 

— locuinţe 

— spaţii verzi 

— parcaje 

— statii ale mijloacele de transport în comun 

 
Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. 

— Amplasarea instituţiilor publice sau a serviciilor în cadrul U.T.R. - urilor se face pe bază de PUZ 

sau PUD aprobat doar în cazul zonelor de extinderi. 

— Se recomandă cuplarea unităţilor cu funcţiuni compatibile. 

— Pentru construcţiile viitoare se vor lua toate măsurile necesare pentru a împiedica poluarea 

aerului şi apei. 

— Se vor realiza toate amenajările necesare pentru evitarea inundaţiilor în zonele joase şi pentru 

colectarea apelor pluviale în şanţuri şi rigole . 

— Atat în zonele de extinderi cat și în zonele de intravilan existent se 

admit functiuni comerciale şi  servicii cu condiţiile urmatoare: 

-să nu genereze transport greu 

-să aiba posibilitatea de a asigura în parcela proprie locurile de staţionare 

auto aferente funcţiunii respective 

- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice. 

- să nu produca poluare fonică. 

 

Art. 6. Interdicţiile temporare 

S-au stabilit în zonele pentru care este necesară întocmirea documentaţiilor de urbanism PUD-

uri, sau PUZ-uri, în vederea stabilirii regulilor de construire. Până la aprobarea acestora, se 

instituie interdicţie temporară de construcţie. 
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Art. 7. Interdicţii definitive 

Se interzic următoarele utilizări: 

— activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

— construcţii provizorii de orice natură; 

— depozitare en-gros, depozitări de materiale refolosibile 

— staţii de întreţinere auto, 

— platforme de precolectare a deşeurilor 

— curăţătorii chimice 

— depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

— activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau de 

la instituţiile publice. 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR  

— Se au în vedere subzonele în care s-au stabilit interdicţiile temporare de construire. 

— Amplasarea dotărilor va ţine seama de destinaţia acestora (conform anexei 1 - R.G.U.), cât şi de 

suprafeţele polarizate şi razele de servire - conform normelor în vigoare. 

 
3. 1. REGULI  DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 

Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale  

Conform art. 17 - R.G.U. se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor. 

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice 

 (1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 

construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului 

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

 (2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural 

construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean, se face cu avizul 

serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alin. (1). 

 (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, 

restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului 

Culturii şi Cultelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.se va evita amplasarea 

la arterele de trafic intens, a unităţilor de învăţământ a unităţile sanitare, de cultură, a instituţiilor de cult, 

unităţi de asistenţă socială, se necesită retragerea faţă de linia de aliniament, la drumurile foarte 

circulate. 

4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
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Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie 

păstrate libere în permanenţă. 

— spaţiile comerciale se retrag de la aliniament, în cazul în care spaţiul de aces este insuficient. 

Art. 10. Amplasarea faţă de aliniament 

Conform art. 23 - R.G.U. 

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 

clădirilor existente; 

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 

domeniul public.  

Se vor mai respecta următoarele condiţionări sau conf. PUZ-urilor. 

— echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6-10 m, sau dispuse pe aliniament 

în funcţie de profilul activităţii şi de normele existente; 

— dacă înălţimea clădirii în planul aliniamentului depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se 

va retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de 

distanţa dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 4,0 m; fac excepţie de la această 

regulă numai situaţiile de marcare prin plus de înălţime a intersecţiilor şi întoarcerile şi racordurile 

de înnălţime a clădirilor pe străzile laterale. 

— pentru clădirile care alcătuiesc fronturi continue se stabileşte un aliniament posterior situat la o 

distanţă de maxim 20 m faţă de aliniamentul la stradă. 

 
Art. 11. Amplasarea în interiorul parcelei 

Conform art. 24 - R.G.U. - privind respectarea distanţelor minime faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei conform Codului Civil, cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de 

incendiu conform avizului unității teritoriale de pompieri. 

Conform anexei 2 din R.G.U.: 

2.2.1. - Construcţii de cultură şi alte construcţii ce cuprind săli de reuniuni 

Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament, la pct. 1.5.5, 1.5.7--1.5.12, 1.8.1, 1.8.2, 

1.8.4, 1.8.5, având un număr de minimum 200 de locuri, se va prevedea un spaţiu amenajat, exterior 

construcţiei, cu o suprafaţă de 0,6 m2/loc, în afara spaţiului destinat circulaţiei publice. La aceasta se va 

adăuga suprafață necesară spaţiilor verzi şi plantaţiilor, dimensionată conform anexei nr. 6 la prezentul 

regulament. 

2.2.2. - Construcţii de învăţământ 

Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capăcitatea unităţii de 

învăţământ, după cum urmează: 

- zona ocupată de construcţie; 
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- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată; 

- zona terenurilor şi instalațiilor sportive; 

- zonă verde, inclusiv grădină de flori. 

Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren de 22 

m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli profesionale, o suprafaţă 

minimă de 20 m2/elev. Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone 

menţionate: 

- 25% teren ocupat de construcţii 

- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de flori) din 

terenul total. 

2.2.3. - Construcţii de sănătate 

Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capăcitatea construcţiei, după 

cum urmează: 

- zona ocupată de construcţii; 

- zona accese, alei, parcaje; 

- zona verde, cu rol decorativ şi de protecție. 

Capăcitatea construcţiilor cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5-1.7.7 se stabileşte 

pe baza populaţiei arondate pentru care se acordă în medie 7,5 consultaţii pe an de locuitor, pentru un 

număr de 280 de zile lucrătoare. 

Suprafață minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5 

m2/consultaţie. 

Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente. 

Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o suprafaţă de 

minimum 25 m2/copil pentru creşe şi de 40 m2/copil pentru creşele speciale organizate în patru zone: 

- zona ocupată de construcţii; 

- zona ocupată de spaţii de joacă (nisip, bazin, plajă, gazon); 

- zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc; 

- zona verde de parc şi alei. 

Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20%. 

 

— clădirile publice se vor amplasa în regim izolat; 

— distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare a parcelei este de 

min 10,0 m; clădirile apărţinînd altor confesiuni pot fi integrate în fronturi continue; 

— în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia 

respectării celorlalte prevederi ale regulamentului. 

 
3. 2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

 
Art. 12. Accese carosabile 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

4.1.1. - Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi 
prevăzute cu: 
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- accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz; 
- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de 

serviciu, după cum urmează: 
   - accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; 
   - accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare 

aferente; 
   - aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial. 
4.1.2. - Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor 

fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capăcităţii acestora, avându-se în vedere 
separarea de circulaţia publică. 

Îmbrăcămintea acceselor carosabile poate fi: 
- balast grad de compactare 98%; 
- asfalt; 
- dale de beton prefabricate (eventual înierbate). 

4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 
fie păstrate libere în permanenţă. 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 
 
 

— parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 m , lăţime 

dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din 

proprietăţile învecinate; 

— în cazul fronturilor continui la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-

un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, 

distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi  30,0 m; 

 

Art. 13. Accese pietonale 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

— se pot realiza pasaje şi curţi comune private accesibile publicului permanent sau numai în timpul 

programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu; 

— în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu 

dizabilitati. 
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3. 3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ. 
 
Art. 14. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

 
Art. 15. Realizarea reţelei tehnico edilitare 

Conform art. 28 - R.G.U.. 

In situaţia în care o construcţie nouă destinată serviciilor sau instituţiilor publice se amplasează într-o 

zonă ce nu dispune de reţea publică de distribuţie a apei potabile, de canalizare a apelor menajere, se 

admite : 

— alimentarea cu apă din puţuri, condiţionată de asigurarea igienei generale a sursei şi protecţia 

sanitară în raport cu eventualele surse vecine de poluare. 

— evacuarea apelor în sistem individual sau de grup, conform actelor normative în vigoare cu 

prevederea unui racord posibil la viitoarea reţea publică de canalizare. 

— parcelele pentru care nu se pot asigura condiţiile de mai sus sunt neconstruibile. 

 
Art. 16. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 

 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR. 
 
Art. 17. Parcelarea 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 30 R.G.U.: 

(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi 

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate 

autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare 

colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecție a mediului. 
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Se vor identifica condiţiile de construibilitate ale terenurilor: 

- să fie ferite de riscul surpării şi alunecării; 

- să fie ferite de riscul inundaţiilor; 

- să fie ferite de influenţa nocivităţilor provenite de la obiective economice şi alte surse de poluare; 

- să permită dezvoltarea normală a plantaţiilor de protecție; 

- să permită realizarea în condiţii igienice a alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate; 

- valorificarea maximă a cadrului natural; 

- suprafață minimă a unei parcele va fi de minim 500 mp; 

- frontul minim se admite a fi de 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate; 

- adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul parcelei. 

 
Art. 18. Înălţimea construcţiilor 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 31 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 

zonal, aprobat conform legii. 

— în cazul clădirilor de colţ situate la racordarea dintre străzi având regim diferit de înălţime, dacă 

diferenţa este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe 

întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două niveluri se va realiza o descreştere în trepte, primul 

tronson prelungind înălţimea clădirii de pe strada principală pe o lungime minimă egală cu 

distanţa dintre aliniamente;  

— dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la 

aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa dintre 

aliniamente le străzii, dar h mai puţin de 4,0 m, fac excepţie de la aceasta regulă numai 

întoarcerile şi racordările de inălţime a clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior. 

 

Art. 19. Aspectul exterior al construcţiilor  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 32 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

— aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării 

prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să 

ţină seama de rolul social al străzilor comerciale , de particularităţile sitului de caracterul 

general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii deco-

vizibilitate. 
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Art. 20. Procentul de ocupare a terenului  

Se vor respecta prevederile din anexa 2 R.G.U.: 

2.1.4. - Zone rurale - 30% - se va respecta pentru locuințe 
2.1.5. - Zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40% - se va respecta pentru 

instituții publice și servicii 

 
 
 

3.5. REGULI  CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE,  SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRE 
 
Art. 22. Parcaje.  

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 

conform anexa 5 din R.G.U.: 

5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi 

prevăzute locuri de parcare după cum urmează: 
- câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu; 
5.11.2. - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje în 

procent de 60-100%. 
5.3.1. - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum 

urmează: 
- un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 

m2; 

 
Art. 23. Spaţii verzi.  

Conform art. 34 şi Anexa 6  din R.G.U. 

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament. 

6.1. - Construcţii administrative şi financiar-bancare 

6.1.1. - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi 

prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafață terenului. 

6.1.2. - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 şi 1.2 vor fi 

prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecție, minimum 10% din suprafață totală a terenului. 

6.1.3. - Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului urban vor fi 

aprobate prin planuri urbanistice. 

6.4. - Construcţii culturale 

Pentru toate categoriile de construcţii culturale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, spaţii de 

joc şi de odihnă, în funcţie de capăcitatea construcţiei - 10-20% din suprafață totală a terenului. 

6.5. - Construcţii de sănătate 
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6.5.1. - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.8 vor fi 

prevăzute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, după cum urmează: 

- aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie; 

- parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav. 

6.5.2. - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.9-1.7.10 vor fi 

prevăzute spaţii verzi şi plantate de 10-15 m2/copil. 

 
Art. 24. împrejmuiri.  

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în 
cazul aspectului exterior al construcţiei. 
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AI - ZONA UNITĂŢILOR AGRO-INDUSTRIALE 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Art. 1. Tipurile de subzone funcţionale 

Zona agro-industrială este împărțită în următoarele subzone: 

 

AI - subzona pentru activități agro-industriale  

 U.T.R. 1 Hărău 

 U.T.R. 5 Hărău 

 TRUP 3 Hărău 

 TRUP 25    Hărău 

 U.T.R. 9 Bârsău 

 U.T.R. 10 Bârsău 

 U.T.R. 11 Bârsău 

 U.T.R. 16 Bârsău 

 TRUP 15 Bârsău 

 U.T.R. 23 Chimindia 

 U.T.R. 24 Chimindia 

 U.T.R. 26 Chimindia 

 U.T.R. 27 Chimindia 

 TRUP 19 Chimindia 

 TRUP 25 Chimindia 

 U.T.R. 32 Banpotoc 

 U.T.R. 37 Banpotoc 

 TRUP 21 Banpotoc 

 TRUP 24 Banpotoc 

 
Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei: unităţi agro-industrială. 

 
Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale zonei: 

— servicii 
— accese pietonale şi carosabile 
— reţele tehnico edilitare 

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

  

Art. 4. Utilizări permise: 
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— construcţii   agrozootehnice, administrative, de depozitare, comerciale, precum şi 

echipamente legate de funcţionarea zonei 

— staţionări auto. 

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii: 

— zonele în care este necesară obţinerea unor avize sau acorduri în condiţiile specificate de 

R.G.U. şi legislaţia în vigoare pentru zone construite protejate de interes public, zona de 

protecție a drumurilor publice, zona de protecție a infrastructurii feroviare 

— se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluării mediului şi a altor pericole. 

Art. 6. Interdicţii temporare. 

— deoarece aceste amplasamente se învecinează cu zona de locuit, se va ţine seama ca 

activităţile propuse să nu degaje noxe. 

Art. 7. Utilizări interzise 

— activităţi ce prezintă riscuri tehnologice 

— construcţii de locuinţe 

— depozite de deşeuri 

— căile principale de acces rutier, sau de cale ferată. 

 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

 
3. 1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 
 
Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale 

Conform art. 17 - R.G.U. 

 

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice. 

Se va ţine seama de art. 18 din R.G.U. 

(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 

administraţiei publice: 

 

a) construcţii şi instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; 

b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile 

lor complementare: magazine, restaurante etc.); 

c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 

construcţii de acest gen. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de 

siguranţă şi fâşiile de protecție. 

(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea 

zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii. 
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(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de 

vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi 

sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, 

cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 

 

Art. 10. Amplasarea faţă de aliniament 

Conform art. 23 - R.G.U. 

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 

clădirilor existente; 

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 

domeniul public.  

— în cazul unor extinderi a unităţile agro-industriale nepoluante, amplasate în zone rezidenţiale vor 

respecta distanţele minime obligatorii ale zonei respective; 

— se recomandă ca obiectivele poluante să fie retrase de la aliniament cu cel puțin 6,0 m , în 

vederea realizării unei perdele de protecție spre căile de comunicaţie. 

Art. 11. Amplasarea în interiorul parcelei 

Conform art. 24 - R.G.U. - privind respectarea distanţelor minime faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei conform Codului Civil, cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de 

incendiu conform avizului unității teritoriale de pompieri. 

Se interzice cuplarea clădirilor de producţie cu clădirile de locuit, chiar dacă acestea prezintă 

calcane spre parcela unităţii de producţie. 

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

 
Art. 12. Accese carosabile  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 
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4.3.1. - Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru 
consumatori, personal şi aprovizionare. 

4.3.2. - În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute: 
- alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului; 
- platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile 

destinate consumatorilor. 
4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 

fie păstrate libere în permanenţă. 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 
 

 
Art. 13. Accese pietonale 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARE. 

 
Art. 14. Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
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(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 
în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

 

Art. 15. Realizarea de reţele tehnico edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

 
Art. 16. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 

 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR. 

 
Art. 17. Parcelarea 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 30 R.G.U.: 

(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi 

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate 

autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare 

colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecție a mediului. 

Se vor identifica condiţiile de construibilitate ale terenurilor: 

- să fie ferite de riscul surpării şi alunecării; 

- să fie ferite de riscul inundaţiilor; 

- să fie ferite de influenţa nocivităţilor provenite de la obiective economice şi alte surse de poluare; 

- să permită dezvoltarea normală a plantaţiilor de protecție; 

- să permită realizarea în condiţii igienice a alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate; 

- valorificarea maximă a cadrului natural; 

- suprafață minimă a unei parcele va fi de minim 500 mp; 

- frontul minim se admite a fi de 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate; 

adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul parcelei. 
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Art. 18. Înălţimea construcţiilor 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 31 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 

zonal, aprobat conform legii. 

 
Art. 19. Aspectul exterior al construcţiilor 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 32 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

 
Art. 20. Procentul de ocupare a terenului 

Se vor respecta prevederile din anexa 2 R.G.U.: 

2.1.6. - Zone industriale - pentru cele existente 

- nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului 

- pentru cele propuse 

- procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiu de fezabilitate 

 
3. 5. REGULI  CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE,  SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI. 
 

Art. 21. Parcaje 

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 

conform anexa 5 din R.G.U.: 

Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează: 

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2; 

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2; 

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 

100 m2. 
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5.13. - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme 
diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de 
locuri de parcare. (ex: industrie și comerț) 

 

Art. 22. Spaţii verzi 

 Conform art. 34 şi Anexa 6  din R.G.U. 

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament. 

6.9. - Construcţii industriale 

Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecție, în 

funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.  

 

Art. 23. Împrejmuiri 

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în 

cazul aspectului exterior al construcţiei. 
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PAS - ZONA DE PARCURI,  AGREMENT și SPORT 
 
 
SUBZONA PARCURI 

 

CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI 

 
Art. 1. Tipurile de subzone funcţionale: 

Zona PAS din intravilanul localităţiilor este împărţită în următoarele subzone: 
PAS - subzona de parcuri, agrement și sport existenta 

 U.T.R. 2 Hărău 

 U.T.R. 3 Hărău 

 TRUP 2 Hărău 

 U.T.R. 22 Chimindia 

 U.T.R. 25 Chimindia 

 U.T.R. 36 Banpotoc 
  
VP – subzona vegetaţie pentru protecţia zonelor agro-industriale şi a cursurilor de apă: 

 U.T.R. 9 Bârsău 

 U.T.R. 10 Bârsău 

 U.T.R. 15 Bârsău 

 U.T.R. 23 Chimindia 

 U.T.R. 31 Banpotoc 

 U.T.R. 35 Banpotoc 

 U.T.R. 36 Banpotoc  

Art. 2. Funcţiunea dominantă - spaţii verzi, agrement şi sport 

Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

— construcţii şi amenajări specifice funcţiunii de sport : terenuri de sport, gradene pentru 
spectatori, cladiri pentru administrarea terenurilor de sport si/sau vestiare 

— construcţii şi amenajări specifice funcţiunii de agrement  

— construcţii şi amenajări specifice spatiilor verzi. 
— staţionare autovehicule 
— reţele tehnico edilitare. 

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 
 

Art.4. Utilizări permise 

— Amenajarea de spaţii verzi şi funcţiuni complementare acestora. 

— Amenajări pentru sport şi recreere, inclusiv dotările aferente 

— Construirea de alei pietonale, banci, fantani arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, 

obiecte decorative, locuri de joaca pentru copii și cladiri pentru administrarea spatiilor verzi. 
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— Menţinerea, întreţinerea şi ameliorarea spaţiilor verzi naturale existente în intravilan cât şi în 

teritoriul administrativ 

— Amenajare de terase pentru alimentatie publica (constructii cu caracter nepermanent cu 

conditia sa nu polueze fonic și olfactiv iar prin programul de functionare sa nu creeze 

disconfort vecinatatilor). 

Art. 5. Interdicţii temporare 

S-au stabilit pentru zonele în care sunt necesare documentaţii de urbanism în vederea stabilirii 

regulilor de construire din U.T.R. nr.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Art. 6 Utilizări interzise 

— sunt interzise orice construcţii în subzona PSA care sa aiba alte functiuni decat cele specifice 

în aceste zone (parcuri, agrement, sport) 

 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

De acestea se va ţine seama la autorizarea construcţiilor în subzonele în care nu s-au stabilit 

interdicţii temporare şi care vor fi respectate la elaborarea documentaţiilor de urbanism pentru zonele cu 

interdicţii temporare. 

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII  

Art. 7. Orientarea faţă de punctele cardinale 

Conform art. 17 din R.G.U. referitor la construcţii şi amenajări sportive, de agrement şi de turism. 

Pentru construcţiile de agrement executărea construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 

recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament: 

-sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est 
Pentru construcţiile de sport executărea construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a 

recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament. 
3.7. - Construcţii şi amenajări sportive 
Vor fi luate măsuri de protecție împotriva însoririi excesive: 
- copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru 

competiţii; 
- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate laturile terenurilor 

pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de discontinuitate luminoasă; 
- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-vest sau vest ai 

holurilor pentru public sau ai sălii de sport. 
Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud, cu 

abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est. 
Piscinele descoperite şi acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa longitudinală pe 

direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau est. 
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, ţintele fiind amplasate 

spre nord. 
Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientată nord, nord-est. 
 

Art. 8. Amplasarea în interiorul parcelei 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
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a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 
Codului civil; 

b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 
teritoriale de pompieri. 

1.9.2. - Parcuri 
1.9.3. - Scuaruri 
Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de zgomote 

puternice şi de vibraţii (aeroporturi, zone industriale, artere de trafic greu). 

Conform art. 24 - R.G.U. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 

a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului civil; 

b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 
teritoriale de pompieri. 

2.2.4. - Construcţii şi amenajări sportive 

Pentru construcţiile şi amenajările sportive cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1-

1.8.5, amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone funcţionale, dimensionate conform 

capăcităţii construcţiei: 

- zona pentru construcţii; 

- zona pentru spaţii verzi; 

- zona pentru alei, drumuri şi parcaje. 

Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de: 

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive; 

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje; 

- 30% pentru spaţii verzi. 

Art. 9. Amplasarea faţă de aliniament 

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 

clădirilor existente; 

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 
domeniul public. 

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

Art. 10. Accese carosabile  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 
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(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

4.9. - Construcţii şi amenajări de agrement 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura accesul carosabil 

separat pentru public de accesul se serviciu şi de întreţinere. 
4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
4.8. - Construcţii şi amenajări sportive 
4.8.1. - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura accese 

carosabile separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere. 
4.8.2. - În interiorul amplasamentului vor fi asigurate: 
- circulaţia carosabilă separată de cea pietonală; 
- alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de capăcitatea sălii sau a 

stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime; 
- alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime; 
- alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 

fie păstrate libere în permanenţă. 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 

Art. 11. Accese pietonale  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

 
3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARĂ. 

Art. 12. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 
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a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 
în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

Art. 13. Realizarea de reţele tehnico edilitare  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 

Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și art. 10, 
regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor verzi și a 
împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

Art. 14. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 

 
3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMAREA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI A CONSTRUCŢIILOR. 

Art. 15. Valorificarea maximă a cadrului natural existent. 

Art. 16. Identificarea condiţiilor de construibilitate a terenurilor. 

Se vor identifica condiţiile de construibilitate ale terenurilor: 

- să fie ferite de riscul surpării şi alunecării; 

- să fie ferite de riscul inundaţiilor; 

- să fie ferite de influenţa nocivităţilor provenite de la obiective economice şi alte surse de poluare; 

- să permită dezvoltarea normală a plantaţiilor de protecție; 

- să permită realizarea în condiţii igienice a alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate; 

- valorificarea maximă a cadrului natural; 
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- suprafață minimă a unei parcele va fi de minim 500 mp; 

- frontul minim se admite a fi de 12 m pentru cladiri izolate sau cuplate; 

- adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu frontul parcelei. 

Art. 17. Inălţimea construcţiilor 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 31 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 

zonal, aprobat conform legii. 

 

Art.18.Aspectul exterior al construcţiilor care adăpostesc funcţiuni complementare  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 32 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră 

în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

Art. 19. Procentul de ocupare al terenului. 

Conform anexei 2 din R.G.U.: 

2.1.7. - Zone de recreere 

- nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului. 
Se vor stabili prin proiecte de specilaitate conform documentatiilor de urbanism (PUD și PUZ) și 

studiilor de specialitate. 

2.2.4. - Construcţii şi amenajări sportive 

Pentru construcţiile şi amenajările sportive cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1-

1.8.5, amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone funcţionale, dimensionate conform 

capăcităţii construcţiei: 

- zona pentru construcţii; 

- zona pentru spaţii verzi; 

- zona pentru alei, drumuri şi parcaje. 

Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de: 

- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive; 

- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje; 

- 30% pentru spaţii verzi. 

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRI. 
 
Art. 20. Parcaje 

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 
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(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 

(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 
conform anexa 5 din R.G.U.: 

5.8. - Construcţii sportive 
5.8.1. - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute locuri de 

parcare pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de capăcitatea construcţiei, după cum 
urmează: 
- pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1, 1.8.3 şi 1.8.4, un loc de parcare la 
5-20 de locuri; 
- pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.2, 1.8.5-1.8.7, un loc de parcare la 
30 de persoane. 

5.8.2. - La cele rezultate conform punctului 5.8.1 se va adăuga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare. 

5.9.1. - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement vor fi prevăzute parcaje 
în funcţie de capăcitatea construcţiei, câte un loc de parcare pentru 10-30 de persoane. 

 
Art. 20. Spaţii verzi 

Conform art. 34 şi Anexa 6  din R.G.U. 

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament. 

6.7. - Construcţii de turism şi agrement 
Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de 

destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului. 

Art. 21. Împrejmuiri 

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în 

cazul aspectului exterior al construcţiei. 
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CC - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI CONSTRUCŢII 
AFERENTE 
 
 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI      

 
Art. 1 Tipurile de subzone funcţionale 

În localitatea Hărău şi în satele apărţinătoare Banpotoc, Bîrsău și Chimindia căile de comunicaţie 
se clasifică astfel : 

 căi de comunicaţie rutiere CC: 

CC - căi de comunicaţie rutiere existente (statii ale 

mijloacelor de transport în comun) 

■ Subzona - Căi de comunicaţie rutiere - CC: 

Pentru căile de comunicaţie rutiere, atât cele existente cât şi cele propuse, se vor consulta 

planşele de Drumuri. 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei. 

Căi de comunicaţie 

Zona este compusă din terenuri pentru: 

 căi de comunicaţie rutiere existente în cadrul subzonei CC . 

 căi de comunicaţie rutiere propuse în cadrul subzonei CC . 

Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: 

 servicii compatibile funcţiei de bază a zonei 

 reţele tehnico-edilitare 

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALE 

 

Art. 4. Utilizările permise în zona CC sunt: 

 unităţi ale întreprinderilor de transporturi rutiere; 

 garaje publice; 

 parcaje publice; 

 spaţii de staţionare; 

 alveole carosabile pentru transportul în comun, staţii autobuz, 

 trotuare, piste pentru ciclişti; 

 refugii şi treceri pentru pietoni; 

 lucrări de terasament; 

 zone de protecție împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive. 

Art.5. Utilizări permise cu condiţii 

- incintele unităţilor de transporturi şi garajele publice, vor respecta măsurile şi normele admisibile 

de poluare şi de asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 
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Art.6. Interdicţiile temporare s-au stabilit pentru situaţiile în care este necesară întocmirea unei 

documentaţii de urbanism sau a unor studii de specialitate pentru: lărgirea unor străzi; 

Realizarea unei trame stradale noi în zonele de extindere ale localităţii;  

Amplasamentele  propuse  pentru construcţiile aferente căilor de circulaţie rutieră staţii autobuz; 

Interdicţia temporară se ridică în momentul precizării soluţiilor tehnice definitive din studiile de specialitate. 

Art.7. Interdicţii definitive (permanente) 

Construcţii şi instalații în zona de protecție a cailor rutiere altele decât cele prevăzute la art. 18 şi 

respectiv 20 şi care să împiedice vizibilitatea, desfăşurarea şi siguranţa traficului. 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 
 

Art. 8. Amplasarea faţă de drumurile publice 

(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administraţiei publice: 

a) construcţii şi instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; 
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile 

lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 
construcţii de acest gen. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de 
siguranţă şi fâşiile de protecție. 

(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea 
zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de 
vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi 
sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, 
cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 
 

Art. 9. Amplasarea faţă de aliniament se face cu respectarea prevederilor art. 24 din R.G.U. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 

a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului civil; 

b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 

teritoriale de pompieri. 

 

Distanţele parcajelor faţă de clădiri, vor ţine seama de "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA 

PARCAJELOR DE AUTOTURISME ÎN LOCALITĂŢI URBANE" -indicativ P I 32-93 şi vor fi următoarele: 

♦    parcaje pe carosabil sau pe trotuar - front cu comerţ, întreprinderi productive, servicii - 5,0 m. 

♦ parcaje, garaje pentru mai puţin de 50 autovehicule - front de locuinţe, birouri -15,0 m. 

♦ parcaje cu mai puţin de 50 autovehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri, spitale -25,0 m. 

♦ parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor - 5,0 m. 

 
3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 
 
Art. 10. - Accese carosabile: 
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Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi localizarea 
acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei. 

4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 

fie păstrate libere în permanenţă. 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 

Art. 11. - Accese pietonale 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ (PENTRU CONSTRUCŢIILE 

AFERENTE CĂILOR DE COMUNICAŢIE). 

Art. 12. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 
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existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 
în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

Art. 13. Realizarea de reţele tehnico edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

Art. 14. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 

(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 

 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR 

AFERENTE. 

 

Art. 13. — Parcelarea 

Pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie se recomandă întocmirea unor documentaţii 

de urbanism având în vedere complexitatea funcţională a acestor construcţii. 

 
Art.14. - Inălţimea construcţiilor: 

Conform articolului 31 - R.G.U. - pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 

învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două 

niveluri clădirile imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de 

aceeaşi parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 
urbanistic zonal, aprobat conform legii. 

 

Art. 15. — Aspectul exterior al construcţiilor aferente căilor de comunicaţie: 

- Conform articolului 32 - RG.U. 
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 (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine 

funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

 (2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

- Organizarea incintelor va ţine cont de imaginea prezentată spre drumurile publice. 

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI. 
 
Art. 16. - Parcajele: 

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, 

conform anexa 5 din R.G.U. 

Se va consulta si respecta "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE 
AUTOTURISME ÎN LOCALITĂŢI URBANE" -indicativ P I 32-93. 

 
Art. 17. — Spaţii verzi: 

Conform art. 34 şi ANEXA 6 din R.G. U. 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. 
 

Art. 18. — Imprejmuiri: 

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 

şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul 
aspectului exterior al construcţiei. 
 
Parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de garduri vii de 1,20 m înălţime. 
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GC - ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI 

 
Art. 1. Tipurile de subzone funcţionale: 

— GC - subzona de gospodărire comunală existentă: 

 U.T.R. 1 Hărău 

 U.T.R. 6 Hărău 

 U.T.R. 11 Bârsău 

 U.T.R. 22 Chimindia 

 U.T.R. 24 Chimindia 

 TRUP 20 Banpotoc  

 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei gospodărire comunală. 

Zona este compusă din unităţi ale gospodăriei comunale existente. 

Art. 3. Funcţiuni complementare admise ale zonei, sunt: 

— accese pietonale şi carosabile 
— reţele tehnico- edilitare 

 
CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

Art. 4. Utilizările permise sunt construcţiile, amenajările şi instalațiile necesare acestui tip de program. 
Art. 5. Utilizări permise cu condiţii: 

— La colectarea, îndepărtarea şi neU.T.R.alizarea rezidurilor lichide şi deşeurilor solide, se vor avea 
în vedere "Normele de Igienă şi Recomandările privind Mediul de Viaţă al Populaţiei" aprobate cu 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/iulie 1997, art. 28-47. 

— Autorizarea executării construcţiilor în subzonele aflate în imediata vecinătate a zonei de G.C.-

cimitire, trebuie să se ţină seama de distanţele minime de protecție sanitară 50 m între acestea şi zona 

de locuit. 

Art. 6. Interdicţie definitivă: 

Nu e cazul 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 

3.1. REGULI  DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 
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Art. 7. Orientarea faţă de punctele cardinale 

Nu e cazul. 

Art. 8. Amplasarea în interiorul parcelei 

Conform art. 24 - R.G.U. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului civil; 
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 

teritoriale de pompieri. 
 

Art. 9. Amplasarea faţă de aliniament 
Pentru construcţii aferente, conf. Art. 23 R.G.U.  

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 

clădirilor existente; 

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 
domeniul public. 

 

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

Art. 10. Accese carosabile  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi localizarea 
acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei. 

4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
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Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 
fie păstrate libere în permanenţă. 

(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora. 

Art. 11. Accese pietonale  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO- EDILITARĂ.  

Art. 12. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 

în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

Art. 13. Realizarea de reţele tehnico edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
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Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 
art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

Art. 14. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMAREA ŞI OCUPAREA TERENULUI  ŞI  A CONSTRUCŢIILOR. 

Art. 15. Valorificarea maximă a cadrului natural existent. 
Art. 16. Identificarea condiţiilor de construibilitate a terenurilor. 
Art. 17. Inălţimea construcţiilor 

Conform art. 31 din R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 
zonal, aprobat conform legii. 

Art. 18.Aspectul exterior al construcţiilor care adăpostesc funcţiuni complementare  

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine 
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
 
Art. 19. Procentul de ocupare al terenului. 

Se vor respecta prevederile din anexa 2 R.G.U conform zonelor funcționale la care se alătură zona G.C. 

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE ŞI ÎMPREJMUIRI. 
 
Art. 20. Parcaje 
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai 
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se 
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 
către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, conform 
anexei nr. 5 la din R.G.U. respectând specificațiile zonei funcționale alăturate zonei G.C. 

Art. 21. Spaţii verzi 

http://conf.art.31/
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Se va respecta art. 34 din R.G.U. 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei. 
 

Art. 22. Împrejmuiri 

Conform art. 35 R.G.U. 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în 
cazul aspectului exterior al construcţiei. 
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H- ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APE 
 
 
CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI 
  
Art. 1.Tipurile de subzone funcţionale 

Zona H canalele existente din localitatile Banpotoc, Bîrsău, Chimindia și Hărău. 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei 

- terenuri aflate permanent sub ape 

Art. 3. Funcţiunile complementare 

- VP - spaţii verzi 

CAPITOLUL 2 - UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ 
 

Art. 4. Utilizări permise.  

Utilizare pentru activităţi sportive şi de agrement: pescuit sportiv, sporturi nautice, etc. în U.T.R. 

6, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Este permisă construirea de debarcadere. 

Malurile canalului pot fi reamenajate, modificate (lărgite), şi adaptate activităţilor de agrement. 

Intervenţii posibile în scopul ridicării calităţii peisajului:   reamenajări de maluri, lărgiri sau îngustări ale 

oglinzii de apă, crearea de poduri, pasarele, etc. lucrări de combatere a sau prevenire a acţiunilor 

distructive a apelor. 

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii. 

Reamenajările malurilor, modificarea formei oglinzii de apă se pot face cu condiţia respectării 

tuturor măsurilor legate de prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor. 

Art. 6. Interdicţii temporare. 

Se interzice orice intervenţie până la elaborarea şi aprobarea studiilor PUZ . 

Art. 7. Interdicţii definitive. 

Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenţii economici în apele din zona H. 
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VI. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

DIN EXTRAVILAN 

 
 

CE - TERENURI PENTRU ECHIPARE TEHNICO - EDILITARĂ 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI 

Art. 1 Tipurile de subzone funcţionale 

CE - subzona pentru reţele tehnico - edilitare şi construcţii aferente existente  

Reţelele tehnico edilitare existente sunt evidenţiate în memoriile de specialitate şi în planşele din 

P.U.G.: 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei construcţii şi amenajări aferente lucrărilor tehnico edilitare 

Art. 3 - Funcţiuni complementare 

căi de acces, carosabile şi pietonale. 
 

CAPITOLUL 2 - UTILIZARE FUNCŢIONALĂ 

 
Art.4. Utilizările permise în zona CE sunt: 

reţele edilitare şi construcţii aferente. 
Art. 5 Utilizări permise cu condiţii 

se va ţine seama de prevederile art. 11 - R.G.U.. 

Culoarele de protecție ale reţelelor de înaltă şi medie tensiune şi magistralele de gaz metan 

sunt precizate pentru fiecare traseu în parte pe planşa de incadraare în teritoriu, deasemenea sunt 

precizate distanţele de protecție pentru staţiile de epurare şi respectiv reglare gaz metan faţă de 

localitate (zona de locuit), în concluzie autorizarea executării construcţiilor în subzonele aflate în 

imediata vecinătate a zonei CE, trebuie să ţină seama de condiţiile de protecție a reţelelor tehnico 

edilitare şi servitutile impuse de către acestea vecinătăţilor. 

 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIIOR 

 
3. 1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
Conform necesităţilor tehnice şi normelor specifice. 
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Art. 6 - Orientarea faţă de punctele cardinale 
Nu este cazul 
 
Art. 7 - Amplasarea faţă de aliniament  
Pentru construcţii aferente, conf. Art. 23 R.G.U.  

(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează: 

a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul 

clădirilor existente; 

b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi 

caracterul fronturilor stradale. 

(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al 

aliniamentului opus. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi 
domeniul public. 

Art. 8 - Amplasarea în interiorul parcelei 

Conform art. 24 - R.G.U. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 
a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului civil; 
b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 

teritoriale de pompieri. 

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 

Art. 9. Accese carosabile  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 

Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi localizarea 
acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei. 

4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 

fie păstrate libere în permanenţă. 
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(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 
construire, eliberate de administratorul acestora. 

Art. 10. Accese pietonale  

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

3. 3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITARĂ. 

Art. 11. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 

în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

Art. 12. Realizarea de reţele tehnico edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 
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Art. 13. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea 

publică. 

 

3. 4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR 

Art. 14. Inălţimea construcţiilor 

Conform art. 31 din R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a 

caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi 

parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic 
zonal, aprobat conform legii. 

Art. 15.Aspectul exterior al construcţiilor care adăpostesc funcţiuni complementare  

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine 
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 
arhitecturii, este interzisă. 
Art. 16. Procentul de ocupare al terenului. 

Se vor respecta prevederile din anexa 2 R.G.U. 

3. 5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI. 

Art. 20. Parcaje 
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai 
dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se 
stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 
către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, conform 
anexei nr. 5 la prezentul regulament. 

 

Art. 21. Spaţii verzi 

Se va respecta art. 34 din R.G.U. 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei. 
 

Art. 22. Împrejmuiri 

http://conf.art.31/
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Conform art. 35 R.G.U. 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul 
aspectului exterior al construcţiei. 
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CC - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI CONSTRUCŢII 
AFERENTE 
 
 
 
CAPITOLUL 1 - GENERALITĂŢI 
 
Art. 1 Tipurile de subzone funcţionale 

căi de comunicaţie rutiere CC: 

CC - căi de comunicaţie rutiere existente  

Condiţiile de amplasare a construcţiilor faţă de drumurile publice şi infrastructura feroviară în 

extravilan se vor respecta conform art. 18 din R.G.U. şi Cap. IV. al R.L.U. 

Pentru căile de comunicaţie rutiere şi, atât cele existente cât şi cele propuse, se va consulta 

plansa de încadrare în terioriu. 

Art. 2. Funcţiunea dominantă a zonei. 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente.  

Zona este compusă din terenuri pentru: 

- căi de comunicaţie rutiere şi construcţii aferente existente CC. 

Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt: servicii 

compatibile funcţiei de bază a zonei reţele tehnico-edilitare 

Art. 4. Utilizările permise în zona CC. sunt: 

- Căi de comunicaţie rutieră 

- Lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive 

- Spaţii verzi 

- Spaţii de staţionare; 

- Orice construcţie sau amenajare adiacentă drumurilor publice care se face pe baza planurilor 

urbanistice şi de amenajarea teritoriului cu avizul organelor specializate ale administraţiei 

publice pentru lucrările din zonele de protecție. 

Art.5. Utilizări permise cu condiţii 

- autorizaţia de construire pentru orice construcţie sau amenajare permisă în zonele de protecție ale 

căilor rutiere existente şi propuse se va acorda cu condiţia obţinerii prealabile a avizului D.R.D.P. 

Art.6. Interdicţiile temporare s-au stabilit pentru situaţiile în care este necesară întocmirea unei 

documentaţii de urbanism sau a unor studii de specialitate pentru amplasamentele propuse pentru 

construcţiile aferente căilor de circulaţie rutieră, staţii de autobuz; 

Interdicţia temporară se ridică în momentul precizării soluţiilor tehnice definitive din studiile de 

specialitate. 

Art.7. Interdicţii definitive. 
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- Orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei 

desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de 

accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecție a drumurilor sau căilor ferate. 

CAPITOLUL 3 - CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

 
3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII. 

 

Art. 8. Amplasarea faţă de drumurile publice 

(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administraţiei publice: 

a) construcţii şi instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; 
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile 

lor complementare: magazine, restaurante etc.); 
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau 
construcţii de acest gen. 

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de 
siguranţă şi fâşiile de protecție. 

(3) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea 
zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii. 

(4) În sensul prezentului regulament, prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de 
vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi 
sociale, industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, 
cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 

Art. 9. Amplasarea faţă de aliniament se face cu respectarea prevederilor art. 24 din R.G.U. 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă: 

a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

Codului civil; 

b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii 

teritoriale de pompieri. 

Distanţele parcajelor faţă de clădiri, vor ţine seama de "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA 

PARCAJELOR DE AUTOTURISME ÎN LOCALITĂŢI URBANE" -indicativ P I 32-93 şi vor fi următoarele: 

♦    parcaje pe carosabil sau pe trotuar - front cu comerţ, întreprinderi productive, servicii - 5,0 m. 

♦ parcaje, garaje pentru mai puţin de 50 autovehicule - front de locuinţe, birouri -15,0 m. 

♦ parcaje cu mai puţin de 50 autovehicule faţă de grădiniţe, şcoli, aziluri, spitale -25,0 m. 

♦ parcaje situate paralel cu calcanul clădirilor - 5,0 m. 

 
3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII. 
 
Art. 10. - Accese carosabile: 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 25 R.G.U. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la 
drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la 
drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. 

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei 4 din 
R.G.U.: 
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Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi localizarea 
acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei. 

4.12. - Toate categoriile de construcţii 
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz 

de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. 
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri 

se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. 
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să 

fie păstrate libere în permanenţă. 
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de 

construire, eliberate de administratorul acestora. 

Art. 11. - Accese pietonale 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 26 R.G.U.. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se 

asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, 

dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces 

public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea 

de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap 

şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Accesele pietonale trebuie să beneficieze de o formă de scurgere a apelor pluviale. Se 

recomandă canale de scurgere proetajate cu grătare de metal sau pietriș. 

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ (PENTRU CONSTRUCŢIILE 

AFERENTE CĂILOR DE COMUNICAŢIE). 

 

Art. 12. Racordarea la reţelele tehnico edilitare existente 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 27 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de 

noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalațiile de canalizare şi de energie electrică. 

(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei 

publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii: 

a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de 

protecție a mediului; 

b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la 

reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza. 

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul 

organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua 

existentă, atunci când aceasta are capăcitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capăcitatea 

reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. 
(4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor 

în localităţile unde nu există reţele publice de apă şi de canalizare. 

Art. 13. Realizarea de reţele tehnico edilitare 
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Se vor respecta următoarele prevederi din art. 28 R.G.U.: 

(1) Extinderile de reţele sau măririle de capăcitate a reţelelor edilitare publice se realizează de 

către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu 

consiliile locale. 
(2) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de 

investitor sau de beneficiar. 
Construcțiile aferente rețelelor edilitare vor respecta regulile de aliniament de la cap. 3.1 art.9 și 

art. 10, regulile de formă și dimensiune de la cap. 3.4 art. 18, art. 19 și regulile de amplasare a spațiilor 
verzi și a împrejmuirlor cap 3.5 art.22 și art.23 din prezentul R.L.U. 

Art. 14. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 

Se vor respecta următoarele prevederi din art. 29 R.G.U.: 

(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt 

proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 

(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 

(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 

 

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR 

AFERENTE. 

 

Art. 13. — Parcelarea 

Pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie se recomandă întocmirea unor documentaţii 

de urbanism având în vedere complexitatea funcţională a acestor construcţii. 

Art.14. - Inălţimea construcţiilor: 

Conform articolului 31 - R.G.U. - pentru construcţiile aferente căilor de comunicaţie. 

(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor 

învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două 

niveluri clădirile imediat învecinate. 

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de 

aceeaşi parte a străzii. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 
urbanistic zonal, aprobat conform legii. 

Art. 15. — Aspectul exterior al construcţiilor aferente căilor de comunicaţie: 

- Conform articolului 32 - RG.U. 

 (1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine 

funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 

 (2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în 

contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi 

arhitecturii, este interzisă. 

- Organizarea incintelor va ţine cont de imaginea prezentată spre drumurile publice. 
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3. 5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI. 
 
Art. 16. - Parcajele: 

Se vor respecta prevederile art. 33 R.G.U.: 

(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite 

numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare 

se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene sau de 

către primari, conform legii. 
(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei, 

conform anexa 5 din R.G.U.: 

Se va consulta si respecta "NORMATIVUL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE 
AUTOTURISME ÎN LOCALITĂŢI URBANE" -indicativ P I 32-93. 
 
Art. 17. — Spaţii verzi: 

Conform art. 34 şi ANEXA 6 din R.G. U. 
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în 

funcţie de destinaţia şi de capăcitatea construcţiei. 

 
Art. 18. — Împrejmuiri: 

Se vor respecta prevederile art. 35 R.G.U.: 

(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri: 

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii 

funcţionale, asigurarea protecției vizuale; 

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor 

şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul 
aspectului exterior al construcţiei. 
Parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de garduri vii de 1,20 m înălţime. 
 
 

TA - TERENURILE AGRICOLE  

din extravilan cuprind: 

-   suprafeţe arabile, vii, livezi, păşuni şi fâneţe. 
-   autorizarea executării construcţiilor se face conf. art. 3 R.G.U. 
 

TF - TERENURILE FORESTIERE  
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră este interzisă 
(articolul 5 R.G.U.) 

 
• Utilizări permise: 
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Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute de Legea 26/1996 -Codul Silvic. 

 
• Utilizări permise cu condiţii: 

-   Construcţii şi amenajări specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri, fazanerii, etc.) 

 
• Utilizări interzise: 

-  Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia celor prevăzute de lege. 

 
 

TH - TERENURI  AFLATE   PERMANENT   SUB APE 

 

• Utilizări permise: 

Captări de apă 

Lucrări pentru prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive a apelor. Lucrări de poduri, lucrări 

necesare căilor ferate şi drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de 

apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor şi cu respectarea 

zonelor de protecție a lucrărilor de gospodărire a apelor, având avizul Consiliului Local şi al autorităţilor 

competente în gospodăria apelor. 

• Utilizări interzise: 

Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenţii economici în apele din zona H. 
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VII. ANEXA 1 

 

CONDIŢII DE PROTECȚIE A REŢELELOR TEHNICO-EDILITARE ŞI SERVITUTILE IMPUSE 

DE CĂTRE ACESTEA VECINĂTĂŢILOR 

 
Reţele alimentare cu apă şi canalizare 

- STAS 8591/1-91 - "Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură" 

stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la fundaţiile construcţiilor şi drumuri, funcţie de 

asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru asigurarea protecției 

sanitare. 

Din prescripţiile acestui STAS menţionăm: 

- Conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 

- Conductele de apă se vor amplasa la o distanţă de min. 3 m de fundaţiile construcţiilor, iar în 

punctele de intersecţii la min. 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării; 

Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sănătăţii impuse asigurarea zonei de protecție sanitară (10 m) 

pentru sursa de apă şi puţuri de medie adâncime; Din prescripţiile "Normelor de igienă" privind mediul de 

viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/1997 menţionăm că:  

               - Staţiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanţă minimă de 300 m 

de zona de locuit. 

Reţelele de alimentare cu energie electrică 

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau 

executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de 

transformare linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectantul de specialitate ENEL. 

Reţelele electrice existente şi propuse în localitatea studiată respectă normele ENEL precum şi 

cele din domeniile conexe. 

In principal se face referinţa la : 

- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalațiilor electrice de conexiuni şi 

transformare, cu tensiuni peste 1 kv. 

PE 104/93 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu 

tensiuni peste 1 kv.  

- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune. 
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice. 

- PE 125/89 - Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalațiilor electrice cu liniile de 

telecomunicaţii. 

- Iii - lp 5 - ICEMENERG 89 - Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. 

şi LEA j.t. faţă de alte linii, instalații şi obiective. 
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- STAS 8591/1-91 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 

săpătură. 

- ID 17-86 - Ministerul Chimiei şi Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuţia, 

verificarea şi recepţionarea de instalații electrice în zone cu pericol de explozie. 

- PE 122-82 - Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu 

tensiuni peste 1 kv cu sistemele de îmbunătăţiri funciare. 

- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea construirea şi repararea liniilor 

electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole. 
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ACEST DOCUMENT A FOST REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE 

LEGISLATIVE ÎN VIGOARE REFERITOARE LA REALIZAREA PLANURILOR 

URBANISTICE GENERALE,  POTRIVIT LEGII 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA 

TERITORIULUI ȘI URBANISMUL, REPUBLICATĂ CU COMPLETĂRILE ȘI 

MODIFICĂRILE ULTERIOARE.  

 
 

Conform legii 350/2001 art. 46 ^1, din capitolul IV, secțiunea 3 (articol introdus prin art. I 

pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011) Planul Urbanistic General 

cuprinde piese scrise și desenate cu privire la: 

a) diagnosticul prospectiv 

b) strategia de dezvoltare spațială a localității; 

c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice; 

e) planul de mobilitate urbană (literă introdusă prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, 

astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 

iulie 2013) 

 

Lucrarea de față prezintă strategia de dezvoltare spațială a comunei Hărău, în relație cu 

diagnosticul prospectiv efectuat și constituind un suport pentru realizarea planului  

de mobilitate urbană. 
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DESCRIEREA COMUNEI HĂRĂU 
 

 

Acest capitol urmărește identificarea elementelor de structură intrinseci comunei Hărău, 

cu impact major asupra scenariului de dezvoltare spațială a acesteia, în vederea facilitării 

prioritizării măsurilor de intervenție necesare astfel încât în urma etapelor evolutive, să se 

atingă relația de identitate între situația existentă și situația așteptată. 

 

 

 

Amplasament 

Comuna Hărău este situată pe malul drept al Mureşului, la poalele munţilor Apuseni. 

Accesul către comunitate se face prin DJ 761 Şoimuş – Bîrsău şi DJ 107A din Bîrsău. 

Pe teritoriul admnistrativ există patru sate aparţinătoare: Bîrsău, Hărău, Chimindia şi 

Banpotoc. 

Situată în centrul judeţului Hunedoara, localitatea Hărău, reşedinţa comunei cu acelaşi 

nume, se află la o distanţă de 14,5 km de orașul Deva și la 13 km de orașul Simeria (orașul cel 

mai apropiat). 

 

 

Caracteristici geografice 

Relieful 

 

Relieful comunei cuprinde două trepte distincte atât sub raport altimetric cât şi 

morfologic: 

-treapta mai joasă cuprinsă între 100 - 200 m. altitudine situată în Lunca Mureşului;  

-treapta mai înaltă, piemontană, ce depăşeşte  200 m. 

Treapta joasă aferentă luncii Mureşului prezintă un relief mai neted, asemănător 

câmpiei Hărăului, desfăşurându-se practic pe una din terasele nordice inferioare ale Mureşului. 

 Treapta înaltă, piemontană, poate fi numită astfel doar în raport de cealaltă treaptă de 

relief prezentată mai sus, deoarece practic altitudinea şi în această treaptă nu depăşeşte cu mult 

200 m. Astfel se conturează un peisaj deluros, ondulat, care coboară spre zona de luncă. 

 

Clima  

Din punct de vedere climateric, comuna Hărău se încadrează în zona climei temperat 

continentale moderate de deal. 

Temperatura medie anuală în zonă comunei este de +9°C. Temperatura medie a lunii 

ianuarie se incadrează la aproximativ -3°C, iar media lunii celei mai calde, iulie, este de +20°C. 

În privinţa precipitaţiilor, media anuală se încadrează la 650-700 mm, umiditatea fiind 

mai ridicată şi prin prezenţa Mureşului. 
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În ansamblu, comuna Hărău beneficiază de un microclimat specific de vale cu ierni 

relativ uşoare (mai ales în ultimii 3-4 ani) şi veri călduroase, care însă în ultimii ani au oscilat 

de la răcoroase şi umede la uscate şi secetoase. 

 

Hidrografia 

Situată în bazinul mijlociu al Mureşului, comuna Hărău mai este străbătută de pârâul 

Certej în localitatea Banpotoc și pârâul Gruiului în localitatea Chimindia. 

Nivelele cele mai ridicate şi volumul de apă cel mai mare se înregistrează începând de 

la jumătatea lunii aprilie, ele continuând până în luna iulie, după care nivelul apelor începe să 

scadă, atingând cele mai mici valori iarna, când scurgerea de suprafaţă este foarte redusă. 

 Debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatile de depasire de 1 %, 2% 

si 5 % si 10% care au fost transmise Primariei Comune Harau de catre Administrația Bazinală 

de Apa Mures, prin adresa nr. LMZ.11365 / 06. 07. 2017, și sunt reprezentate în situația 

existentă a Planului Urbanistic General 2017 și detaliat în studiu de inundabilitate 01din 2017 

anexat la PUG.  

Apele freatice din zonă sunt cantonate la adâncimi medii între -5 și - 10 m. Nivelul 

acviferului freatic este influențat de precipitațiile din zonă și de nivelul Mureșului. 

 

Vegetaţia şi fauna  

Vegetaţia şi fauna în zona comunei Hărău a suferit modificări din cauza activităţii 

antropice. Se întâlnesc terenuri agricole de luncă și pajişti stepizate secundare și derivate pe 

dealuri. Se adaugă suprafeţele de păduri cu specii de cer, gărniţă, gorun şi, mai puţin, stejar şi 

fag. 

Pe raza comunei, la nord de Mureş, apare o vegetație azonală în alcătuirea căreia intră 

grupări de pir, iarba câmpului, coada vulpii etc. 

Fauna în zona prezentată este bogată în specii dintre cele mai diverse ca: ariciul, 

nevăstuica comună, dihorul comun, viezurele, vulpea, lupul, iepurele, iar dintre păsări: 

ciocănitoarea, piţigoiul, scofarul, cinteza, gaiţele. 

Fauna acvatică de-a lungul Mureşului cuprinde specii de clean, scobar, mreană, somn 

etc. 

 

Populaţia  

Numărul și evoluția populatiei : 

 

În conformitate cu Recensământul din anul 2012,  comuna Hărău are o populație de 

2135 de locuitori, dintre care 721 locuitori în satul Hărău, care este și reședință de comună, 483 

de locuitori în satul Bârsău, 493 de locuitori în satul Banpotoc și 372 de locuitori în satul 
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Chimindia, toate cele patru sate componente ale comunei încadrându-se astfel în categoria 

localităților rurale care au sub 1000 de locuitori. 

 

Din graficul alăturat reiese o evoluție pozitivă a populației stabile în Comuna Hărău. 

Această creștere a populației nu se datorează însă natalității, sporul natural fiind unul negativ, 

ci datorită sporului migrator pozitiv, în anul 2002 înregistrându-se de două ori mai multe 

persoane noi venite în comună (61) decât persoane plecate (29). 

 

 

 

La nivel de comună, evoluția populației pe sexe în urma recensămintelor realizate,  este 

prezentată în tabelul de mai jos. Se poate observa că pe toată durata studiului, populația stabilă 

feminină ocupă un procentaj superior celei masculine, dar diferența dintre cele două categorii 

se diminuează în timp. 

 

Localitate 
178

6 

185

4 

191

0 

194

0 

1992 2002 2011 

Feme

i 

Bărbaț

i 

Feme

i 

Bărbaţ

i 

Feme

i 

Bărbaț

i 

Hărău 574 773 873 
100

0 
- - - 

Bîrsău 492 599 862 805 - - - 

Chimindia 393 381  366 - - - 

Banpotoc 459 617 806 773 - - - 

Com. 

Hărău 
- - - - 1066 986 1096 1027 1101 1082 
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T O T A L 
191

8 

237

0 

254

1 

294

4 
2052 2123 2020 

     1066 986 1096 1027 1021 999 

 

 

În comuna Hărău, populația activă atinge un număr de 856 de locuitori (477 de sex 

masculin și 379 de sex feminin), dintre care 770 sunt persoan ocupate. Din populația activă, 86 

de locuitori sunt în momentul de față șomeri (aproximativ 5%) - 66 de sex masculin și 20 de 

sex feminin. Situația șomerilor de la nivelul comunei în perioada 2004 – 2013 prezintă o 

creștere a numărului de șomeri 

 

 

Locuitorii comunei Hărău sunt în general salariaţi în diferite întreprinderi şi fabrici 

datorită proximității față de oraşele Deva şi Simeria. Un procent de aproximativ 10% lucrează 

în agricultură. Din totalul populației active ocupate, în număr de 770 de locuitori, 59%  sunt 

angajați/salariați, 24% sunt lucrători pe cont propriu, 16% sunt lucrători familiali 

(neremunerați), iar 7% sunt patroni/angajatori. 
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Situația ocupării populației: 

Activitatea Populație 

1992 

Populație 

2002 

Lucrători necalificați 43 91 

Corpul legislativ și executiv 4 11 

Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice 13 15 

Forțele armate 1 0 

Șomeri în căutarea primului loc de muncă 23 16 

Tehnicieni și asimilați  44 37 

Lucrători operativi în servicii și comerț 30 66 

Agricultori și lucrători calificați în agricultură, 

silvicultură și pescuit 
93 317 

Operatori pe ansambluri de mașini, instalații, 

utilaje și lucrători asimilați 
127 117 

Funcționari administrativ 30 22 

Muncitori și meseriași 246 37 

Ocupație nedeclarată 0 0 

Total 654 729 
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În ceea ce privește populația inactivă, aceasta este reprezentată în procent de 43% de 

către pensionari, 23% reprezintă elevii și studenții, respectiv 7% casnicele. 

 

 

 

Ca grupe de vârstă, din totalul populației masculine (997 locuitori), minori sunt 241, iar 

majori în vârstă de până la 85 de ani sunt 756, respectiv din totalul populației feminine (1049 

de locuitori), minori sunt 206, iar majori în vârstă de până la 85 de ani sunt 843 de locuitori. 

Potrivit ultimelor recensăminte,  locuitorii în vârstă de peste 60 de ani reprezintă  aproape o 

treime din populația totală a comunei. Luând în considerare starea natalității, acest fapt 

confirmă fenomentul îmbătrânirii populației înregistrat în ultima perioadă în spațiul rural 

românesc. 
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Potrivit datelor recensământului pe criterii etnice de pe raza comunei, populația se 

clasifică după cum urmează: 

 

Etnie 1992 2002 

Români 1916 1941 

Maghiari 122 123 

Rromi 13 48 

Italieni 0 1 

Germani 1 2 

 

Rata negativă de creștere a populației, îmbătrânirea populației precum și neasigurarea 

locurilor de muncă necesare sunt disfuncționalități majore, care pun în pericol dezvoltarea 

comunei. Aceste aspecte negative pot fi combătute însă prin atragerea populației tinere din 

mediul urban, facilităţi de creditare a construcţiei de locuinţe în mediul rural, măsuri pentru 

protecţia socială a populaţiei defavorizate, asigurarea unei rate optime de ocupare a forţei de 

muncă active prin măsuri de dezvoltare rurală, respectiv a activităţilor industriale şi de prestări 

servicii, etc. 

 

Locuire 

Comuna Hărău este aşezată pe DJ 107 A la o distanţă de 14,5 km de Deva. Este aşezată 

într-o zonă colinară, casele fiind ridicate din piatră, beton şi cărămidă arsă, acoperite cu 
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învelitoare din ţiglă, aşezate într-o formă regulată pe șarpantă de lemn. Locuințele sezoniere 

sunt ridicate din piatră, cărămidă sau lemn. 

 

Comuna Hărău însumează un total de 895 de gospodării, repartizate în satele 

aparţinătoare astfel:  

 Hărău    – 270 de gospodării; 

 Bîrsău    – 230 de gospodării; 

 Chimindia   – 160 de gospodării; 

 Banpotoc   – 235 de gospodării; 

 

Satul Hărău 

Este un sat cu o densitate a locuințelor destul de ridicată. Trama acestuia este apărută în 

urma dezvoltării spontane de-a lungul străzilor din sat. Majoritatea caselor sunt în stare bună, 

multe dintre acestea fiind recondiționate de curând.  

Satul Bîrsău 

Dezvoltarea vetrei satului este influențată de configurația terenului. Străzile nu sunt 

drepte, casele nu respectă în totalitate aliniamentele. 

Satul Banpotoc 

Zona de locuit se întinde pe o suprafață mare, fiind constituită din grupuri de gospodării 

cu terenuri agricole în jurul lor. Grupurile de gospodării cuprind între 3-12 gospodării. 

Majoritatea caselor sunt în stare bună. 

Zona de locuit se desfășoară de-a lungul pârâului care străbate satul. 

Satul Chimindia 

Se întinde pe o suprafață mică, fiind localizat între Hărău și Banpotoc. Localitatea este 

de tip răsfirat, cu gospodării mari, alcătuite din case și anexe din cărămidă, cuprinzând 

terenurile agricole aferente. 

Starea fondului construit existent e preponderent bună: 

 80 % stare bună și foarte bună. 

 15 % stare medie; 

 5 % stare rea; 

Situația locuințelor existente la nivelul Comunei Hărău este constantă în ceea ce privește 

locuințele majoritar de stat, însă locuințele în proprietate majoritară private prezintă o mică 

creștere între anii 2002 - 2012. Numărul de locuințe terminate, precum și numărul de autorizații 

de construire eliberate în perioada analizată se află în creștere. 
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În ceea ce privește accesibilitatea, aceasta este îngreunată de starea drumurilor 

comunale nemodernizate, iar dotarea edilitară este incompletă. 

SITUAȚIA ACTUALĂ A REȚELEI/SISTEMULUI DE APĂ POTABILĂ 

 

comuna 

Hărău 

Număr de case/gospodării Lungime retea (km) 

Existenți racordați Potențiali (viitori) 

pentru racord 

Existentă Propusă 

820 150 28,238 4,8 

 

Servicii și instituții 

Pe teritoriul administrativ al comunei sunt înregistrate patru cămine culturale, construcții 

care găzduiesc periodic singurele activități socio-culturale desfășurate în zonă. 

 

În satul Hărău, obiectivele de interes public sunt răsfirate și dispuse de-o parte și de alta 

a drumului județean DJ 107 A și pe drumul comunal DC 129: Consiliul local, Cămin cultural, 

Școala generală cu clasele I-VIII, Biserica ortodoxă și cea baptistă, Dispensarul, Poliția, spații 

comerciale, între ele fiind intercalate și locuințe, iar satul Bîrsău dispune de doi poli religioși: 

bisericile ortodoxă și baptistă. În cazul acestui sat, se poate delimita și o zonă „centrală” în care 

sunt grupate Școala cu clasele I-IV, Biserica ortodoxă, Biserica baptistă, un parc și un spațiu 

comercial. Căminul cultural și școala se află dispuse pe strada principală, împreună cu alte 

spații comerciale.  
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Satul Chimindia dispune de un micro-nucleu central unde se găsesc funcțiunile publice 

exceptând bisericile, iar în satul Banpotoc instituțile publice sunt răsfirate de-a lungul străzii 

principale neformând un nucleu central.  

În ceea ce privește funcția de agrement și sport, pe teritoriul administrativ al comunei se 

găsesc puține spații amenajate cum ar fi terenuri de sport sau parcuri (satul Hărău dispune de 

un loc de joacă amenajat în fața Primăriei, iar satul Bîrsău dispune de un parc ce leagă 

instituțiile principale ale satului de-a lungul șoselei principale). Teritoriul comunei și spațiile 

intravilane ale acesteia dispun însă de spații verzi neamenajate într-o proporție mare, care ar 

putea fi amenajate.  

 

Bilanțul teritorial  

Bilanțul teritorial al suprafetelor cuprinse în limita teritoriului administrativ al comunei 

Hărău ilustrează categoriile de folosință ale terenurilor, conform evidențelor cadastrale și ale 

reglementărilor în vigoare la data elaborarii Planului Urbanistic General. 

Suprafața totală a ariei geografice aparținătoare a comunei este de 4935 hectare, dintre 

care: 

TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

AL UNITĂȚII DE 

BAZĂ 

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ (Ha) 

Agricol Neagricol TOT 

Arabil Pășuni Fânețe Livezi, 

vii 

Păduri Ape Drumuri Curți, 

constr. 

Neprod.  

INTRAVILAN + 

EXTRAVILAN 

1691 730 263 17 1703 120 124 183 104 4935 

TOTAL AGRICOL/ 

NEAGRICOL 

2701 2234 4935 

% din total 54,73 45,27 100 

 

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilan: 

ZONE 

FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA (ha) 

Hărău Bîrsău Banpotoc Chimindia 

Ex. Prop. Ex. Prop. Ex. Prop. Ex. Prop

. 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 89,62 140,82 79,68 141,73 41,70 80,71 31,60 53,03 

UNITATI INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 9,06 3,21 0,50 0,50 1,70 1,70 2,95 22,95 

UNITATI AGRO 
ZOOTEHNICE 5,85 5,85 2,50 2,50 2,10 2,10 5,35 5,35 



 

 
 

  Comuna Hărău| Strategia de Dezvoltare Spațială 11 

 

INSTITUTII SI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 2,80 2,80 1,40 5,81 0,85 0,85 1,80 1,80 

CAI DE COMUNICATIE SI 
TRANSPORT, din care: 5,30 5,30 4,50 4,50 2,95 2,95 1,85 1,85 

Rutiere 5,30 5,30 4,50 4,50 2,95 2,95 1,85 1,85 

Feroviare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aerian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECTIE 0,70 0,70 12,70 12,70 18,50 18,50 2,15 2,15 

CONSTRUCTII TEHNICO 
EDILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GOSPODARIE COMUNALA, 
CIMITIR 2,60 2,60 2,65 2,65 1,60 1,60 2,90 2,90 

DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APE 3,20 3,20 1,25 1,25 2,10 2,10 1,15 1,15 

PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 119,13 164,48 105,18 171,64 71,50 110,51 49,75 91,18 

 

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent al comunei Hărău, 

ilustrează următoarele aspecte : 

- zona de instituții și servicii se află concentrată în localitatea de reședință și 

în localitățile aparținătoare, de regulă în zonele centrale ; 

- zona de locuințe este concentrată în localități (vatra satului); 

- ponderea principală este cea a zonei de terenuri agricole, acestea însumând 

terenuri arabile în intravilan, grădini, fânețe și livezi. 

 

 
Economie 

 

Funcția economică principală a comunei este reprezentată de agricultură și silvicultură. 

Din punct de vedere al activităților economice, populația activă ocupată se dedică în procent 

de 40% (422 de persoane) agriculturii, vânătorii și serviciilor anexe, 8% (83 de persoane) 

prelucrării lemnului, fabricării produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, fabricării 

articolelor din paie și din materiale vegetale împletite, 4% (44 de persoane) comerțului cu 

amănuntul, cu excepția autovehiculelor si motocicletelor, iar 4% (43 de persoane) industriei 

alimentare. 

 

Număr agenţi 

economici 

Cu capital privat Cu capital de stat Cu capital mixt 

Industrie 10 - - 

Agricultură 3 - - 

Comerţ 9 - - 

Construcţii 1 - - 

Transport 3 - - 
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Turism 2 - - 

TOTAL 28 - - 

 

Mediul de afaceri este susținut de prelucrarea lemnului (există un gater în localitatea 

Chimindia), exportul produselor obținute și ferme zootehnice, precum și de spațiile comerciale 

cu profil mixt sau alimentar. 

Ponderea cifrei de afaceri  (2002, 2006, 2012) – situație ONRC 

 

DOMENIU  AN_2002  AN_2006  AN_2012  Dinamica 

față de 

anul 2002  

Ponderea 

în total  

Agricultură  201,786  0  5,112,304  2534%  8%  

Industrie  131,331,331  15,432,532  52,851,791  40%  80%  

Construcţii  0  4,036  82,717  2049%  0%  

Comerţ  6,488,910  3,468,702  5,826,602  90%  9%  

Servicii  240,547  2,665,162  1,522,549  633%  2%  

Turism  468,346  499,323  411,463  88%  1%  

Total  138,730,920  22,069,755  65,807,426   100%  

 

 

Infrastructura nedezvoltată suficient – căi de comunicaţie modernizate, reţele edilitare- 

limitează atât confortul locuirii în mediul rural, cât și dezvoltarea unor activităţi economice noi. 

Zonă agro-industrială 

Satul Hărău dispune de o zonă amplă cu funcțiune agro-industrială, însă sunt necesare 

lucrări de regularizare a râului Mureș, pârâului Certejul din localitatea Banpotoc şi pentru 

pârăul Gruiului din Chimindia în vederea redării în agricultură a terenurilor cu un grad de 

periclitate sporit.  

Industrie 

Pe teritoriul comunei nu funcționează unități industriale majore, acestea fiind concentrate 

în zonele urbane învecinate, și care au absorbit majoritatea forței de muncă active. În momentul 
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de față, activitatea industrială este reprezentată de firme ce își desfășoară activitatea în 

următoarele domenii: 

- industria mică – fabrică de mobilă la Chimindia; 

- fabrică de cherestea la Chimindia; 

- confecţii metalice la Hărău; 

- moară cereale la Hărău şi Bîrsău; 

- Comerţ - magazine alimentare în toate satele comunei; 

- magazin de materiale de construcţii la Hărău; 

- ferme agricole – ferma de animale la Hărău 

 

Activități agricole 

Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Hărău este creşterea animalelor. Exploataţiile 

agricole se află grupate în gospodării individuale şi exploataţii familiale. Marea majoritate a 

gospodăriilor deţin teren arabil de până la 2,5 ha, acesta fiind împărţit în mai multe parcele.  

 

Exploatarea agricolă se face preponderent individual și pe suprafeţe mici. Producţiile sunt 

în general modeste, atât datorită calităţii reduse a solului, dar mai ales neaplicării integrale a 

prevederilor tehnologiilor de cultivare a cerealelor. 

 

Suprafața totală a teritoriului comunei Hărău este de 4.987 ha, din care suprafața agricolă 

este de 2.701 ha, reprezentând 55,53% din suprafața comunei. Suprafața agricolă se compune 

din: teren arabil 34,25% (1691 ha), fânețe 5,32% (263 ha), pășuni 14,78% (730 ha) și vii, livezi 

0,34% (17 ha). 

 

 

 
 

 

 

Fâneaţa, păşunile şi pădurile deţin o suprafaţă ce indică de la sine o zonă ideală pentru 

creşterea animalelor. 

 

Suprafața arabilă cultivată pe raza comunei în anul 2009 se împărțea astfel: 



 

 
 

  Comuna Hărău| Strategia de Dezvoltare Spațială 14 

 

 

▪ grâu      – 140 ha; 

▪ porumb    – 559 ha; 

▪ orz, ovăz   – 40 ha; 

▪ legume    – 100 ha. 

 

 
 

Producţiile obţinute din culturile vegetale sunt folosite pentru consumul propriu, iar 

lucrările agricole pe raza comunei se realizează atât cu mijloace mecanice, cât şi cu mijloace 

cu tracţiune animală. 

 

Pentru o perspectivă bună de dezvoltare, agricultura constitue o prioritate pentru  

comună şi trebuie intens valorificată deoarece reprezintă suportul de bază pentru activitatea 

locuitorilor din comună.  

Pe de altă parte, întrucât există multe persoane în vârstă care nu-şi mai pot lucra 

pământul, s-ar putea înfiinţa asociaţii agricole care să preia terenurile arabile în arendă, 

facilitând astfel munca oamenilor prin nivelul ridicat de mecanizare și punând bazele unei unei 

agriculturi moderne. 

 

Turism 

 

Latura turistică a economiei este foarte puțin exploatată în momentul de față. Zona 

dispune de un potențial turistic foarte ridicat, ținând cont de zonele verzi întinse, izvoarele 

minerale, monumentele istorice, precum și tipologia reliefului de zonă de deal ce definește 

teritoriul comunei, în zona limitrofă a acesteia aflându-se zona protejată aferentă Piemontului 

Munților Metaliferi – Vințu: sit Natura 2000. 

Pe teritoriul comunei se află două monumente istorice aprobate: în Bîrsău se află biserica 

monument istoric din sec. XIV ”Sf. Nicolae”, iar în satul Hărău se află biserica ”Sf. Dumitru” 

monument cca. 1700, ambele monumente de importanță națională (Conform Ordinului 
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Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2314 din 08.07.2004). Concentrarea în teritoriu a 

patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național este mare (Conform Anexa nr. 

IV – Zone construite din Legea 5 / 2000, Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Național), acest lucru oferind potențial superior dezvoltării turismului în zonă.  

În plus, următoarele situri se află pe teritoriul comunei și sunt în curs de analiză: 

▪ Aşezarea neolitică de la Hărău – Cetate, sit arheologic. A fost identificată o aşezare 

aparţinând culturii Turdaş.  

▪ Obiecte izolate datând din epoca bronzului târziu, de la Hărău - puncte neprecizate, 

sit arheologic.  

▪ Depozit de bronzuri de la Hărău - punct neprecizat.  

▪ Locuirea neolitică de la Hărău - punct neprecizat. 

▪ Aşezarea Coţofeni de la Banpotoc. 

▪ Monede de la Banpotoc - punct neprecizat. Au fost descoperite 4 monede romane.  

▪ Locuirea Wietenberg de la Banpotoc. 

▪ Aşezarea de la Chimindia - punct neprecizat. A fost descoperită o aşezare preistorică 

cu diverse materiale. 

Protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, zonelor arheologice, 

ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice deosebite, precum şi patrimoniului natural, capătă 

astfel importanță chiar și din prisma dezvoltării spațiale a localității, în vederea dezvoltării 

turismului. 

Potențialul turismului este dat și de bogăția culturală a comunității, de obiceiurile și 

datinile care dau identitatea locuitorilor și care prin valorificare, ar putea deveni un real factor 

de atractivitate. Amintim dintre acestea doar câteva obiceiuri: 

Obiceiuri: 

 Nedee la Hărău – în fiecare an de Sf.Petru; 

 Nedee la Bîrsău – în a doua zi de Rusalii; 

 A doua zi de Paşte se merge cu «Udatul»; 

 Balul Strugurilor la Hărău – în jurul datei de 25 octombrie; 

 Irodul - în toate satele comunei – de Crăciun; 

 Căluşerul în satul Bîrsău de Crăciun. 

Alte activităţil cu specific socio-cultural - educativ şi/sau recreative ce sunt organizate pe 

raza comunei: claca de la secerișul grâului, șezătoarea din postul Crăciunului, petrecerea 

țărănească organizată anual de gospodari la Lăsatul Secului, lada de zestre, cununa grâului, 

călușarii, grupurile de irozi sau balul strugurilor, seara de romanțe, etc. 

În ceea ce privește serviciile necesare turismului, comuna dispune de cazare în Banpotoc 

la Vila Castelul Maria, amplasată pe DJ 107 A, aceasta dispunând de bar, restaurant, și 4 camere 
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de cazare; și o pensiune în Chimindia – Castelul Lupilor. În situația teritoriului intravilan actual 

lipsesc complet zonele destinate locuirii în regim de vacanță.  

 

 

Transport 

 

În comuna Hărău, transportul se desfășoară pe cale rutieră. Teritoriul administrativ al 

comunei este deservit din punct de vedere al căilor de comunicaţii de două trasee de drumuri 

judeţene DJ 107 A Bîrsău Geoagiu şi DJ 761 Soimus – Sacaramb.  

 

Drumul judeţean DJ 761, străbate teritoriul administrativ al comunei pe direcţia vest-

nord şi se intersectează în satul Bîrsău cu DJ 107 A care străbate teritoriul administrativ de la 

vest la est trecând prin satele Hărău, Chimindia şi Banpotoc.  

 

Din punct de vedere rutier, circulația majoră se desfășoară pe drumul judeţean DJ 107 

A, care străbate teritoriul comunei traversând satele Bîrsău, Hărău, Chimindia și satul Banpotoc 

în partea de Sud. Drumul judeţean DJ 107 A este singura cale de acces pentru traficul de 

transport călători și marfă, asigurând legătura rutieră directă cu municipiul Deva.  

 

Din punct de vedere al legăturilor cu satele aparținătoare, transportul se realizează pe 

drumul județean DJ 107 A, drumuri comunale DC 129 C, DC A 29 și DC 27, precum și pe 

drumuri forestiere și de exploatare. 

 

Transportul călătorilor între satele componente ale comunei este asigurat de firmele 

câștigătoare în urma licitației organizate anual la nivelul județului. 

 

Starea drumurilor 

 În fiecare sat component al comunei există un drum principal de interes județean, 

drumuri secundare de interes local și drumuri vicinale (fundături), accesibile publicului, dar 

care deservesc o suprafață limitată. Singura excepție o face satul Bârsău care are două drumuri 

principale, dintre care unul de interes județean iar celălalt de interes comunal. Pe lângă 

acesteam mai există de asemenea drumuri de exploatare agricolă și drumuri forestiere. 

Drumurile sunt nemodernizate și din acest motiv constituie un impediment în calea 

dezvoltării armonioase și eficiente a comunei. Sunt necesare lucrări de reabilitare în vederea 

ameliorării accesibilității rutiere a parcelelor din intravilan, a îmbunătățirii transportului în 

comun și a siguranța pietonilor precum și pentru fluidizarea traficului și reducerea riscurilor de 

accidente, toate aceste aspecte având un impact decisiv asupra posibilităților de dezvoltare 

spațială ale comunei Hărău. 

 

Suprafaţa și starea drumurilor în comuna Hărău 
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NR. 

CRT 

SATUL  Supraf. 

A (mp)  

Supraf. 

AV 

(mp)  

Supraf. 

DP 

(mp)  

Supraf. 

PS (mp)  

Supraf. 

P (mp)  

Supraf. 

DP+PS 

(mp)  

Supraf. 

DB 

(mp)  

1  HĂRĂU  24.088,0  3.190,0  9.270,5  6.932,0  8.470,0  0,0  0,0  

2  BÎRSĂU  0,0  16.825,0  11.417,5  40.177,0  7.380,0  0,0  0,0  

3  BANPOTOC  2.774,0  17.033,5  2.816,0  35.973,5  0,0  0,0  0,0  

4  CHIMINDIA  15.773,5  967,5  1.242,0  8.970,0  0,0  1.762,0  945,0  

5  TOTAL  42.635,5  38.016,0  24.746,0  92.052,5  15.850,0  1.762,0  945,0  

 

(A-asfalt nou, AV-asfalt vechi, DP-drum pământ, PS-piatră spartă, P-pietriș, DB-dale beton) 

 

În acest sens, vor trebui asfaltate străzile a căror îmbrăcăminte rutieră este în prezent 

realizată din DP, PS, P și DB, amenajate stații de autobuz în satele: Hărău, Banpotoc și 

Chimindia, realizate semnalizări ale intersecțiilor și străzilor, etc. 

 

Dialogul cu comunitatea 

 

Ca urmare a analizei şi a discuţiilor cu beneficiarii s-au identificat o serie de necesități 

majore: 

- Pentru organizarea circulaţiei e necesară reabilitarea și modernizarea tuturor drumurilor și 

căilor de acces între localități, precum și revizuirea rețelelor stradale rămase nemodernizate; 

- Dezvoltarea zonelor destinate locuințelor rurale și anexelor acestora în toate localitățile 

componente; 

-  Crearea de funcțiuni noi în cadrul localităților și trupurilor componente – dotări edilitare și 

zone de agrement; 

- Echiparea tehnico – edilitară a localității de reședință și a tuturor localităților componente; 

- Instituirea de zone de protecție sanitară față de obiectivele și dotările edilitare din toate 

localitățile comunei. 

- Instituirea de interdicții definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, 

servituți de protecție, etc; 

ANALIZA SWOT 
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Întrucât transformările înregistrate la nivelul comunei în ultimii doi ani nu au avut un 

imact major asupra stării generale a localității, acest capitol a fost preluat din Strategia de 

dezvoltare a comunei Hărău 2014. 

Analiza SWOT este una din metodele care sunt utilizate cel mai des pentru analiza 

diagnostică a unui teritoriu sau pentru efectuarea lucrărilor de fezabilitate atunci când se doreşte 

amplasarea unei întreprinderi industriale. 

Termenul a fost împrumutat din limba engleza şi are următoarea semnificaţie: 

Strenghts (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunitati) şi Threats 

(Riscuri). 

Analiza SWOT este utilizată pentru a pune în valoare punctele tari care constitue un 

avantaj pentru dezvoltarea spațială durabilă a zonei. 

Punctele slabe reprezintă anumite disfuncţionalităţi care împiedică dezvoltarea unui 

teritoriu şi a calităţii vieţii din spaţiul respectiv. 

Punctele tari constitue anumite avantaje care pot favoriza dezvoltarea unui spaţiu 

geografic prin valorificarea acestora. Punctele tari şi punctele slabe constitue factorii interni ai 

unui teritoriu, iar oportunităţile şi riscurile reprezintă factorii externi care pot acţiona asupra 

unui spaţiu. 

Oportunităţile reprezintă anumite şanse care se oferă din mediul exterior şi care au rolul 

de a oferi sprijin şi soluţii din partea unor investitori străini sau din partea consililor judeţene. 

Principalii pași pentru efectuarea analizei SWOT sunt : Analiza globală a sistemului 

teritorial care constitue prima etapa şi presupune cunoaşterea principalelor structuri din cadrul 

unui sistem teritorial. A doua etapă este individualizarea distorsiunilor funcţionale care constă 

în identificarea disfuncţilor prin doua ipoteze: una reală şi una proiectată. A treia etapă 

presupune descrierea prin care disfuncţia este definită complet. 

A patra etapă este analiza disfuncţiei când au loc prelucrarea tuturor datelor şi 

informaţilor. A cincea etapă este identificarea soluţilor care constă în individualizarea şi 

selectare alternativelor viabile de soluţionare a disfuncţilor. A şasea etapă este implementarea 

prin care soluţiile sunt puse în aplicare. 

Ultima etapă constitue monitorizarea şi evaluarea care au rolul de a diminua sau a 

elimina anumite disfuncţii. Aceste etape sunt obligatorii atunci când dorim să întocmim analiza 

SWOT. 

Componenta Puncte tari Puncte slabe 
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INFRA-

STRUCTURĂ 

ŞI MEDIUL 

ÎNCONJURĂ-

TOR 

- există infrastructură stradală în centrul 

comunei Hărău  

- majoritatea drumurilor comunale sunt 

incluse în programe de modernizare  

- există o staţie de tratare a apei potabile  

- zonă protejată cu suprafaţă întinsă  

- Comuna Hărău este electrificată  

- majoritatea drumurilor din sate sunt 

asfaltate  

- spaţii verzi/locuitor mari  

- reţea hidrologică bogată  

- zone inundabile cu 

probabilitate de peste 1% 

în proximitatea albiilor: 

pârâului Certej, Varmaga 

și afluentul stăng al 

pârâului Varmaga. 

- lipsa unei gropi de gunoi 

ecologice  

- lipsa de fonduri şi surse 

de finanţare sufieciente 

pentru dezvoltarea şi 

modernizarea 

infrastructurii  

- infrastructura stradală nu 

este modernizată şi extinsă 

în totalitate  

- investiţii reduse în 

sectorul infrastructurii  

- lipsa unei platforme de 

gunoi  

- rețeaua de canalizare şi 

apă potabilă nu este în 

finalizată în totalitate  

- management şi 

gestionare deficitară a 

deşeurilor  

- investiţii mici în sectorul 

de protecţie a mediului  

AGRICUL-

TURĂ, 

DEZVOLTARE 

RURALĂ ŞI 

TURISM  

 

- existenţa unei suprafeţe agricole mari  

- teren productiv în comună  

- potenţial turistic mare  

- zonă turistică cu posibilităţi de 

dezvoltare  

- potenţial piscicol  

- forma de relief corespunzătoare 

dezvoltării agriculturii, creşterii 

animalelor şi agroturismului  

- teren fertil peste media judeţului;  

- suprafaţă mare de teren agricol;  

-calitatea superioară a terenurilor 

agricole;  

- potenţial agricol.  

- situri arheologice;  

- zonă atractivă din punct de vedere 

turistic şi peisagistic.  

- puncte de atracţie, rezervaţii şi 

monumente istorice 

- acces greu la sursele de 

finanţare  

- suprafeţe întinse de teren 

nelucrate  

- împăduriri necontrolate  

- numar redus de servicii 

turistice ce pot fi puse la 

dispozitia turistilor;  

- slaba promovare a 

patrimoniului cultural, 

peisagistic, a diverselor 

trasee turistice etc.;  

- capacitate insuficientă de 

cazare pentru turişti  

- turismul lipseşte aproape 

în totalitate  

- publicitate insuficientă 

pentru promovarea 

rezervaţiilor naturale  
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- numar mic de locuri de 

recreere, divertisment, de 

practicarea a diverselor 

sporturi în mediul  

rural în raport cu 

potentialul turistic al zonei 

rurale;  

- lipsa capacităţii de 

prelucrare a produselor 

animaliere  

- drumuri nemodernizate 

în totalitate la sate  

- potenţial turistic 

nevalorificat corespunzător  

- lipsa publicităţii locurilor 

cu potenţial turistic mare.  

ECONOMIA ŞI 

MEDIUL DE 

AFACERI  

 

acces la drumurile județene DJ 761 

Şoimuş – Bîrsău şi DJ 107A din Bîrsău 

– Uroi care fac legătura cu centrul 

judeţului Hunedoara şi drumurile 

naționale.  

- existenţa în zonă a unor investiţii în 

domeniul forestier.  

- fond forestier bogat şi personal 

calificat în domeniu  

- exploatarea produselor de balastiere  

- deschiderea autorităţilor locale pentru 

dezvoltarea comunităţii de afaceri.  

- nu există forţă de muncă 

disponibilă și calificată  

- accesul dificil al IMM - 

urilor şi producătorilor 

agricoli la sursele de 

finanţare  

- dificultatea acaparării 

pieţii de desfacere  

- insuficienta dezvoltare a 

parteneriatului public-

privat  

- posibilitate redusă de 

cofinanţare de la bugetul 

local a proiectelor  

- acces dificil la informaţie 

în domeniul afacerilor  

- nr. scăzut al 

întreprinzătorilor privaţi cu 

capital mare;  

- nr. scăzut al unităţilor ce 

oferă servicii de cazare şi 

masă.  

- infrastructura bancara şi 

de asigurări slab dezvoltată  

- potenţial economic slab 

promovat  

- lipsa unor spaţii adecvate 

pentru unităţile de prestări 

servicii  

- nivel redus de investiţii 

în IMM  
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- număr redus de IMM-

uri/microîntreprinderi de 

interes local;  

- spirit antreprenorial slab 

dezvoltat.  

- acces dificil la sistemele 

de creditare  

- slaba valorificare a 

resurselor naturale si a 

materiilor prime din 

mediul rural.  

CAPACITATE 

ADMINISTRA-

TIVĂ  

 

- existența cadrului legal privind 

autonomia financiară și administrativă la 

nivelul autorităților administrației 

publice locale.  

- continuarea tendinței de descentralizare 

a serviciilor publice, în virtutea 

principiului subsidiarității și pentru a 

asigura o adaptare mai bună și mai 

rapidă la nevoile locale;  

- existența unui program operațional 

dedicat capacității administrative;  

- existența unui mecanism de 

determinare a autorităților administrației 

publice locale de a crește gradul de 

colectare a impozitelor și taxelor locale;  

- cadrul legal favorabil încheierii unor 

parteneriate în vederea aplicării și 

implementării de proiecte finanțate din 

fonduri structurale și/sau în vederea 

dezvoltării și prestării de servicii în 

comun;  

- experiența dobândită în cadrul 

proiectelor cu diferite surse de finanțare 

externă;  

- existența cadrului legal care permite 

autorităților administrației publice locale 

să utilizeze instrumente pentru 

eficientizarea furnizării serviciilor 

publice;  

- creşterea transparenţei privind 

organizarea concursurilor de recrutare şi 

promovare;  

- existența unui cadru legal care 

favorizează/permite accesul cetățenilor 

la informații de interes public, 

garantează transparența decizională, 

-posturi din organigrama 

Primăriei nu sunt ocupate 

în prezent, din cauza 

constrângerilor legale și 

bugetare, ceea ce 

îngreunează furnizarea 

unor servicii publice de 

calitate.  

- scăderea salariilor din 

sistemul public a condus la 

scăderea capacității 

administrative la nivel 

local.  

- capacitate administrativă 

redusă de a genera venituri 

proprii și de a absorbi 

fonduri nerambursabile;  

- cheltuieli reduse cu 

investițiile;  

- climatul general de 

suspiciune faţă de alocarea 

de fonduri către autorităţile  

locale;  

- dotări tehnice și 

tehnologice insuficiente 

și/sau depășite moral, 

aplicații informatice 

insuficiente sau realizate 

într-o manieră care nu 

permite centralizarea, 

interconectarea și 

interpretarea integrată a 

datelor;  

- definire incompletă a 

prerogativei de putere 

publică;  
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asigură respectarea integrităţii în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice;  

- existența unor angajamente prin care 

România își asumă priorități majore 

precum: sporirea gradului de 

disponibilitate a datelor publice deschise 

puse la dispoziție de autoritățile publice, 

creșterea integrității publice, gestionarea 

eficientă a fondurilor publice, 

consolidarea responsabilității 

corporative;  

- asigurarea transparenţei şi deschiderii 

către mass-media şi societatea civilă;  

- Implicarea directă sau indirectă în 

proiecte şi activităţi importante cu 

impact în planul modernizării şi 

eficientizării instituţionale şi asupra 

societăţii civile;  

- existenţa unui cadru legislativ privind 

managementul situaţiilor de urgenţă;  

- capacitatea de intervenţie operativă în 

situaţii de urgenţă, la un nivel acceptabil;  

- cultivarea iniţiativei personale în cadrul 

domeniului situaţiilor de urgenţă;  

- posibilităţi de pregătire profesională a 

personalului;  

- disponibilitatea pentru colaborarea cu 

parteneri interni şi externi;  

- parteneriate cu instituţii publice, ONG-

uri şi organizaţii internaţionale;  

- capacitatea de a atrage, de a coordona, 

implementa şi monitoriza resurse 

financiare externe;  

 

- influenţa şi presiunile 

factorului politic;  

- cooperare 

interinstituţională 

inadecvată;  

- insuficienţa informaţiilor 

cu privire la utilizarea 

instrumentelor de 

management al calităţii în 

administraţia publică;  

- lipsa unor sisteme și 

proceduri de monitorizare 

și evaluare, inclusiv 

participativă, a 

performanței furnizării 

serviciilor publice;  

- lipsa standardelor de 

calitate orientate spre 

rezultatele serviciilor 

publice;  

- utilizarea redusă a 

parteneriatelor public-

privat în vederea 

eficientizării procesului de 

furnizare a serviciilor 

publice;  

- legislaţie secundară 

privind funcţia publică şi 

funcţionarii publici care nu 

mai corespunde cu 

realitatea;  

- restricţionarea ocupării 

prin concurs a posturilor 

vacante;  

- recrutare bazată pe 

evaluarea strictă a 

cunoştinţelor în dauna 

potenţialului şi abilităţilor;  

- lipsa de atractivitate din 

punct de vedere financiar 

pentru ocuparea unei 

funcţii publice;  

- sistem de carieră bazat pe 

vechime în detrimentul 

performanţelor, cu 

consecinţe în ceea ce 

priveşte demotivarea 

personalului;  
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- reglementare insuficientă 

în ceea ce priveşte 

oportunitatea 

reorganizărilor 

instituţionale şi eliberările 

din funcţia publică;  

- grad ridicat de 

subiectivism în evaluarea 

performanțelor 

profesionale individuale;  

- formalism în evaluarea 

gradului de atingere a 

obiectivelor individuale, 

însoţită, în multe situaţii, 

de stabilirea defectuoasă şi 

nerealistă a acestora;  

- lipsa unei reglementări cu 

privire la perioada minimă 

obligatorie anuală de 

perfecţionare profesională;  

- lipsa resurselor financiare 

sau  

insuficientă alocare a 

resurselor bugetare pentru 

perfecţionarea 

funcţionarilor publici și a 

personalului contractual;  

- nivel scăzut de 

informatizare. Lipsa 

informatizării circuitului 

documentelor în cadrul 

primăriei;  

- calitatea redusă a 

acțiunilor de informare și 

consultare realizate;  

- subdimensionarea 

structurilor din domeniul 

ordinii publice şi 

siguranţei cetăţeanului, pe 

fondul restructurărilor 

realizate, raportat la 

dinamica elementelor 

situaţiei operative;  

- resurse financiare şi 

logistice insuficiente, 

spaţii insuficiente, 

destinate desfăşurării 

activităţilor structurilor cu 
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atribuţii în domeniul 

ordinii publice şi 

siguranţei cetăţeanului;  

- dificultăți în corelarea 

nivelului de expertiză al 

specialiștilor TIC cu 

evoluția tehnologiilor și a 

standardelor în domeniu, 

în condițiile lipsei 

alocărilor financiare în 

acest scop;  

- acțiunile de vizibilitate și 

sensibilizare și 

parteneriatele cu instituții 

și ONG-uri sunt puțin 

valorificate;  

- infrastructura de 

comunicaţii şi tehnologia 

informaţiei nemodernizată;  

- nefinalizarea 

operaţionalizării serviciilor 

voluntare pentru situaţii de 

urgenţă, ca urmare a 

insuficienţei resurselor 

financiare alocate în acest 

scop;  

- dotare deficitară cu 

autospeciale de intervenţie, 

precum şi insuficienţa 

resurselor financiare şi 

logistice alocate pentru 

asigurarea disponibilităţii 

autospecialelor de 

intervenţie;  

- slaba pregătire a 

personalului în cunoaşterea 

limbilor străine;  

- formarea profesională 

continuă nu răspunde unor 

nevoi riguros determinate;  

- organizare deficitară în 

domeniul arhivării 

documentelor (lipsa 

spaţiilor de depozitate şi a 

unui sistem electronic de 

arhivare);  

- încărcarea mare a 

personalului existent, 
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atribuirea dezechilibrată a 

sarcinilor, responsabilități 

neclare;  

- existența unui număr 

semnificativ de sarcini 

administrative;  

- Lipsa de motivare a 

personalului, în condițiile 

unor salarii foarte mici;  

- Proces dificil de derulare 

a achizițiilor publice, care 

îngreunează întregul 

sistem de implementare a 

fondurilor .  

 

SOCIAL ŞI 

RESURSE 

UMANE  

 

- existenţa unui compartiment specializat 

şi bine pregătit în cadrul Primăriei  

- existenţa de personal care s-a retras la 

ţară după disponibilizările masive din 

centrele industriale din judeţ  

- existenţa de şcoli, grădiniţe , biserici.  

- tineri cu studii superioare  

- tineri care doresc să se perfecţioneze în 

anumite domenii.  

- funcţionarea compartimentului 

asistenţă socială din cadrul Primăriei  

- colaborare eficienta cu structurile 

judeţene pentru problemele sociale  

- reţea de învăţământ şcolar adaptată 

condiţiilor zonei (învăţământ gimnazial)  

- distribuţia echilibrată a populaţiei după 

sexe  

- forţă de muncă bine calificată şi 

instruită.  

- lipsă locuri de muncă  

- lipsa programelor de 

integrare în societate a 

persoanelor cu probleme  

- accesul dificil pentru 

anchetele sociale la 

domiciliul solicitanţilor de 

ajutor social  

- capacitate redusă de 

cazare a persoanelor 

vârstnice  

- lipsa infrastructurii de 

informare socială prin 

internet  

- buget local cu resurse 

reduse  

- ponderea crescută a 

populaţiei inactive  

- inexistenta unui serviciu 

social de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice  

- procent ridicat de 

persoane vârstnice cu 

venituri reduse  

- lipsa unor unităţi care să 

furnizeze servicii sociale 

(Centre de reconversie 

profesională, etc.);  

- lipsa cunoştinţelor 

specifice pentru 

dezvoltarea afacerilor si 
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crearea de noi locuri de 

munca;  

- investiţii scăzute în 

resursele umane;  

- fluctuaţia populaţiei bine 

pregătite înspre alte zone.  

EDUCATIE, 

CULTURĂ ȘI 

SPORT  

 

- organizarea unor evenimente specifice: 

târguri şi nedei, sărbătorile comunei, etc.  

- personal didactic din şcoli şi grădiniţe 

bine pregătit  

- existenta unui număr corespunzător de 

unităţi de învăţământ  

- infrastructură de educaţie, cultură şi 

sport relativ bună.  

- evenimente locale multianuale 

organizate pe teritoriul comunei.  

- organizare de manifestări sportive  

dotarea şcolilor şi 

grădiniţelor este precară  

- lipsa de fonduri în 

domeniu  

- fluctuaţia cadrelor 

didactice  

- baza materială 

insuficientă sau uzată fizic 

şi depăşită tehnic în 

unităţile de învăţământ  

- implicare redusă a 

cetăţenilor la viaţa 

asociativă  

- lipsa unor 

programe/activităţi de 

angrenare a comunităţii 

locale în rezolvarea unor 

probleme ale comunităţii şi 

luarea deciziilor.  

 Oportunități Riscuri 

INFRA-

STRUCTURĂ 

ŞI MEDIU 

ÎNCONJURĂ-

TOR  

 

- posibilitatea asigurării unui transport 

modern  

- conştientizarea populaţiei privind 

necesitatea protejării mediului - 

ecologizarea zonei  

- accesarea fondurilor structurale pentru 

reţele de apă şi canalizare în satele 

aparţinătoare comunei Hărău.  

- amenajarea și regularizarea cursurilor 

și debitelor de apă.  

- imposibilitatea asigurării 

susţinerii financiare în 

toate domeniile 

infrastructurii  

- educaţie ecologică 

insuficientă şi superficială  

- poluarea unor cursuri de 

apă.  

AGRICUL-

TURĂ, 

DEZVOLTARE 

RURALĂ ŞI 

TURISM  

 

- posibilitatea dezvoltării unei agriculturi 

moderne din perspectiva fondurilor ptr. 

dezvoltarea rurală  

- posibilitatea dezvoltării rapide a 

sectorului turismului şi agroturismului  

- posibilitatea obţinerea de produse 

ecologice  

- dezinteresul faţă de 

aceste domenii duce la 

posibilitatea ca să nu fie 

valorificate în totalitate  

- invadarea pieţei de 

aprovizionare cu produse 

lactate din alte zone,  
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- construire de căsuţe de vacanţă în 

zonele de agrement a comunei Hărău  

- posibilitatea realizării unor ferme 

zootehnice prin accesarea de fonduri 

europene  

- zone cu potenţial turistic neexploatat 

pentru dezvoltarea agroturismului  

- sprijin nemijlocit a specialiştilor din 

agricultură  

- dezvoltarea sectorului privat  

- existenţa unui potenţial de investiţii în 

dezvoltarea agriculturii  

- potenţial piscicol neexploatat;  

- posibilitatea dezvoltării microfermelor 

în mediul rural.  

- posibilitatea realizării de culturi 

ecologice  

- diversificarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice în mediul rural;  

- sprijinirea construirii infrastructurii 

aferente formelor asociative;  

- încurajarea asocierii şi sprijinirea 

înfiinţării de exploataţii pentru culturi 

alternative şi ecologice;  

-existenta agriculturii ecologice si a 

produselor traditionale ce pot fi 

valorificate prin activitatile de turism 

rural ca de exemplu agro-turismul  

- creşterea competitivităţii sectorului 

agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri 

în dezvoltarea afacerilor;  

- crearea, dezvoltarea unităţilor agricole 

de producţie şi prelucrare.  

- amenajarea pensiunilor familiale;  

- practicarea turismului sportiv  

- nesiguranţa valorificării 

produselor agroalimentare  

- concurenţa cu mari 

producători agricoli  

- lipsa informaţiilor 

privind obţinerea de 

fonduri europene în 

domeniul agriculturii, 

dezvoltării rurale şi 

turismului  

- competitivitate pe piaţa 

de desfacere a produselor 

din partea altor producători 

din alte localităţi şi zone;  

- inundaţiile şi alunecările 

de teren;  

- competitivitate cu alte 

localităţi care deţin 

potenţial turistic.  

ECONOMIA ŞI 

MEDIUL DE 

AFACERI  

 

- dezvoltare economică a comunei din 

perspectiva fondurilor comunitare  

- atragere investitori  

- infrastructura de afaceri finanţată prin 

fonduri structurale poate impulsiona 

dezvoltarea economica a comunei  

şi zonelor aparţinătoare  

- posibilitatea atragerii unor resurse la 

bugetul local (resurse guvernamentale, 

fonduri structurale, resurse private);  

- dezvoltarea sectorului comerţ  

- creşterea numărului de investitori  

- adaptabilitatea greoaie a 

agenţilor economici la 

normele impuse de U.E.  

- dezvoltare industrială 

scăzută  

- resurse insuficiente puse 

la dispoziţia autorităţilor 

locale pentru finanţarea 

unor proiecte majore  

- emigrarea forţei de 

munca în statele UE  
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- crearea de noi locuri de muncă  

- creşterea productivităţii economice a 

localităţii.  

- existenta unui potenţial ridicat de 

producere a energiei regenerabile  

- construirea unei ferme de păsări şi a 

unei ferme de porci, vaci, oi, etc.  

- dezinteresul investitorilor  

CAPACITATE 

ADMINISTRA-

TIVĂ  

 

- dezvoltarea sectorului tehnologiei, 

informaţiilor şi comunicaţiilor;  

- progresul tehnologic continuu şi 

transferul de tehnologie şi know-how;  

- inițiative legislative privind criza 

financiară și insolvența unităților 

administrativ-teritoriale;  

- preocuparea Guvernului pentru 

consolidarea finanțelor publice și a 

stabilității financiare;  

- preocuparea Guvernului pentru 

creșterea gradului de colectare a taxelor 

și impozitelor;  

- preocuparea Guvernului pentru 

creșterea gradului de absorbție a 

fondurilor nerambursabile și stimularea 

investițiilor;  

- posibilitatea includerii în programarea  

viitoare a fondurilor structurale a unor 

măsuri dedicate dezvoltării capacității 

administrative a instituțiilor din 

administrația publică;  

- implementarea sistemului de semnătură 

electronică în relaţia cu autorităţile şi 

instituţiile publice;  

- dezvoltarea unor instrumente de 

management al calității;  

- posibilitatea finanțării proiectelor din 

fonduri structurale sau granturi puse la 

dispoziție de organizațiile internaționale  

- existenţa unor angajamente asumate la 

nivel politic naţional cu privire la 

reforma procesului politicilor publice la 

nivelul administraţiei publice;  

- preocuparea guvernului pentru 

eficientizarea planificării strategice și 

sistematizarea reglementărilor 

(adoptarea Codului administrativ, 

elaborarea și adoptarea Codului 

- alocări insuficiente de la 

bugetul de stat pentru 

realizarea obiectivelor 

privind capacitatea 

administrativă.  

- capacitate administrativă 

redusă  

- persistența luării 

deciziilor de către 

autoritățile administrației 

publice centrale, fără o 

fundamentare reală și 

bazată pe informații 

relevante cu privire la 

administrația publică 

locală și fără o preocupare 

de a învăța din 

experiențele anterioare;  

- accentuarea crizei 

financiare și impunerea de 

către organismele 

internaționale de noi 

constrângeri;  

- instabilitatea zonei euro: 

accentuarea presiunilor 

economice asupra tuturor  

statelor membre UE, 

inclusiv asupra sistemelor 

administrative ale acestora, 

care trebuie să reducă 

drastic costurile privind 

administrația publică, dar, 

în același timp să crească 

eficiența activităților 

administrației și a 

intervențiilor statului;  

- întârzieri majore care 

intervin între momentul 

depunerii cererilor de 

finanțare și momentul 
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finanțelor publice locale și a Codului de 

procedură administrativă);  

- încurajarea de parteneriate public-

private și subcontractarea de servicii 

publice mediului privat;  

- creşterea rolului societăţii civile 

reprezentate prin patronat, sindicate, 

organizații neguvernamentale, asociaţii 

profesionale şi a consumatorilor, alături 

de autoritatea publică locală;  

- evoluţia continuă a tehnologiei 

comunicaţiilor mobile care creează 

premisele dezvoltării unei platforme de 

comunicaţii mobile de bandă largă ce ar 

permite utilizatorilor acces în timp real, 

de oriunde, la informaţiile de care au 

nevoie.  

- adoptarea legii cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice;  

- colaborarea, în domeniul funcţiei 

publice, dintre instituţiile publice, 

societatea civilă, instituţii din cadrul 

academic şi instituţii/organizaţii din 

afara ţării;  

- existența unui cadru strategic la nivel 

european care include măsuri ce vizează 

depășirea obstacolelor și a fragmentării 

existente la nivelul Uniunii Europene – 

adaptarea cadrului juridic pentru 

reutilizarea datelor, mobilizarea 

instrumentelor financiare în sprijinul 

deschiderii datelor prin acțiuni precum 

crearea de portaluri europene de date;  

- îmbunătăţirea participării populaţiei 

alături de reprezentanţii structurilor din 

domeniul ordinii publice şi siguranţei 

cetăţeanului, pentru realizarea scopului 

comun de siguranţă;  

- necesitatea creşterii capacităţii de 

reacţie şi intervenţie a structurilor din 

cadrul Sistemului Situaţiilor de Urgenţă;  

- posibilitatea accesării altor surse de 

finanţare în afara celor bugetare în 

vederea derulării ritmice a planurilor 

logistice multianuale;  

- posibilitatea accesării fondurilor 

externe nerambursabile;  

contractării proiectelor cu 

finanțare externă, datorate 

cu precădere proceselor de 

evaluare și contractare și al 

celor privind achizițiile 

publice;  

- educație civică redusă;  

- părăsirea sistemului 

administraţiei publice de 

către personalul cu 

experienţă relevantă pentru 

sectoare de activitate mai 

atractive din ţară sau 

străinătate;  

- criza economică actuală 

cu restrângerile şi 

limitările bugetare;  

- complexitatea 

decizională, birocraţia sau 

limitarea resurselor de 

toate tipurile, pe fondul 

crizei economice, pot 

genera un blocaj strategic 

şi structural;  

- complexitatea 

procedurilor de achiziţii 

poate determina 

prelungirea de la un an la 

altul a acestei activităţi şi 

pierderea bugetului alocat 

achiziţiilor;  

- repeziciunea cu care se 

succed schimbările nu 

oferă timpul necesar 

reacţiei şi există riscul 

apariţiei unei incompetenţe 

cauzate de faptul că ”ne 

propunem mai mult decât 

putem face”;  

- deciziile la nivel politic și 

modificările instituționale 

frecvente/ potențial 

nefavorabile ;  

- existența unor 

structuri/proceduri de 

control etc. care 

îngreunează mecanismul 

de implementare, printr-un 
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- fructificarea interesului mass-media 

pentru domeniul de activitate pentru 

transmiterea de mesaje către populaţie.  

- simplificarea și revizuirea legislației 

naționale în vederea facilitării 

implementării fondurilor (în domeniul 

fiscal, achiziții publice, control și 

aprobări etc)  

- eficientizarea utilizării fondurilor și 

creșterea relevanței prin dezvoltarea 

unor portofolii de proiecte bine puse la 

punct, la nivelul tuturor Programelor 

Operaționale;  

- crearea unui mecanism complex de 

sprijin pentru beneficiari și potențiali 

beneficiari, în scopul îmbunătățirii 

întregului ciclu al proiectelor finanțate 

din fonduri europene, inclusiv prin 

facilitarea accesului la finanțare.  

 

control/ birocrație 

excesivă;  

- gradul ridicat de 

neîncredere al populației și 

actorilor economici în 

fondurile europene – în 

contextul dificultăților și 

birocrației asociate 

acestora, cumulat cu o 

cunoaștere insuficientă a 

oportunităților și 

beneficiilor utilizării 

acestor fonduri  

 

SOCIAL ŞI 

RESURSE 

UMANE  

 

 

- dezvoltarea unor programe de 

reintegrare socială şi asigurare unor 

resurse materiale persoanelor 

defavorizate  

- realizarea de mici intreprinderi, ferme 

şi micro - ferme pentru atragerea forţei 

de muncă  

- protejarea micilor ateliere pentru 

atragerea forţei de muncă  

-noi surse de investiţii, inclusiv 

fondurile structurale  

- dezvoltarea sectorului IMM-urilor si 

crearea de noi locuri de munca  

- grad relativ ridicat de şomeri 

neindemnizaţi în căutarea unui loc de 

muncă;  

- forţa de muncă ieftina, disponibila , cu 

calificare satisfăcătoare  

- crearea unui mediu de dezvoltare a 

resurselor umane;  

- organizarea şi dezvoltarea unor 

programe de integrare pe piaţa muncii, 

reconversie profesională, calificare, etc.  

- depopularea comunei prin 

migrarea populaţiei spre 

alte zone din tară sau în 

străinătate pentru căutarea 

unui loc de muncă  

- lipsa de preocupare 

pentru calificarea sau 

recalificare a unor cetăţeni  

- imigrarea persoanelor 

fără locuinţă şi venit  

- fluctuaţie mică a 

personalului spre alte 

domenii de activitate;  

- migraţia forţei de muncă 

calificată şi mai ales înalt 

calificată către alte 

localităţi din judeţ, alte 

zone ale ţării şi către ţările 

membre UE.  

EDUCAȚIE, 

CULTURĂ ȘI 

SPORT  

- modernizarea tuturor şcolilor şi 

grădiniţelor din comună  

- posibilitatea degradării 

clădirilor şcolare dacă nu 

se iau masurile cuvenite  
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- organizarea de competiţii sportive 

pentru tineri; atragerea de sponsori 

pentru aceste competiţii  

- posibilitatea asigurării unei educaţii 

moderne  

- amenajare de parcuri de joacă pentru 

copii de la sate  

- organizarea de întreceri sportive la 

nivel local  

- organizarea de concursuri cultural-

educative pentru elevi si tineri  

- afirmarea tinerelor talente în diferite 

domenii artistice şi sportive  

- posibilitatea accesării de fonduri 

pentru dezvoltarea educaţiei, culturii şi 

sportului în comună.  

- realizarea de investiţii pentru 

desfăşurarea activităţilor de educaţie, 

cultură şi sport.  

- atragerea cetăţenilor la viaţa asociativă 

prin participarea în luarea deciziilor la 

nivelul comunităţii, participarea la 

elaborarea unor politicii de interes 

public;  

- elaborarea unui cadru organizat prin 

care cetăţenii să se implice în activităţile 

şi rezolvarea problemelor de interes 

comunitar.  

- migrarea populaţiei tinere 

spre alte zone  

- populaţie îmbătrânită  

- scăderea numărului de 

copii şcolari, una din cauze 

fiind provenienţa lor din 

familii cu posibilităţi 

materiale şi intelectuale 

reduse  

 

 

Ierarhizarea punctelor tari şi slabe 

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR 

Puncte tari: 

- majoritatea drumurilor comunale sunt incluse în programe de modernizare  

- Comuna Hărău este electrificată  

- majoritatea drumurilor din sate sunt asfaltate  

 

Puncte slabe:  

- lipsa de fonduri şi surse de finanţare sufieciente pentru dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii  

- infrastructura stradală nu este modernizată şi extinsă în totalitate  

- rețeaua de canalizare şi apă potabilă nu este în finalizată în totalitate  

- management şi gestionare deficitară a deşeurilor  
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AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ŞI TURISM  

 

Puncte tari: 
- teren productiv în comună  

- potenţial turistic mare  

- zonă atractivă din punct de vedere turistic şi peisagistic.  

forma de relief corespunzătoare dezvoltării agriculturii, creşterii animalelor şi 

agroturismului  

 

Puncte slabe: 

- acces greoi la sursele de finanţare  

- publicitate insuficientă pentru promovarea rezervaţiilor naturale  

- numar redus de servicii turistice ce pot fi puse la dispozitia turistilor;  

- slaba promovare a patrimoniului cultural, peisagistic, a diverselor trasee turistice 

 

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE AFACERI  

 

Puncte tari: 

- acces la drumurile județene DJ 761 Şoimuş – Bîrsău şi DJ 107A din Bîrsău – Uroi 

care fac legătura cu centrul judeţului Hunedoara şi drumurile naționale.  

- deschiderea autorităţilor locale pentru dezvoltarea comunităţii de afaceri.  

 

Puncte slabe: 

- posibilitate redusă de cofinanţare de la bugetul local a proiectelor 

- spirit antreprenorial slab dezvoltat.  

- accesul dificil al IMM - urilor şi producătorilor agricoli la sursele de finanţare  

- dificultatea acaparării pieţii de desfacere  

- insuficienta dezvoltare a parteneriatului public-privat  

 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  

 

Puncte tari: 

- Continuarea tendinței de descentralizare a serviciilor publice, în virtutea principiului 

subsidiarității și pentru a asigura o adaptare mai bună și mai rapidă la nevoile locale; 

Puncte slabe: 

- Alocări insuficiente de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor privind 

capacitatea administrativă.  

- Capacitate administrativă redusă. 
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SOCIAL ŞI RESURSE UMANE  

 

Puncte tari: 

- dezvoltarea unor programe de reintegrare socială şi asigurare unor resurse materiale 

persoanelor defavorizate  

- realizarea de mici intreprinderi, ferme şi micro - ferme pentru atragerea forţei de 

muncă 

Puncte slabe: 

- lipsa de preocupare pentru calificarea sau recalificare a unor cetăţeni  

- imigrarea persoanelor fără locuință și venit 

 

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SPORT 

Puncte tari: 

 - posibilitatea asigurării unei educaţii moderne  

- amenajare de parcuri de joacă pentru copii de la sate 

Puncte slabe: 

- posibilitatea degradării clădirilor şcolare dacă nu se iau masurile cuvenite  

- scăderea numărului de copii şcolari, una din cauze fiind provenienţa lor din familii cu 

posibilităţi materiale şi intelectuale reduse  

 

 

 
Direcții de dezvoltare  

Direcțiille de dezvoltare, conform Strategiei de dezvoltare a comunei Hărău 2014, sunt 

următoarele: 

INFRASTRUCTURĂ 

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii şi a calităţii 

mediului înconjurător prin modernizarea sau extinderea drumurilor, reţelelor de utilități apă, 

canalizare, gaz, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public, investiţii în colectarea 

deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de riscurilor naturale, precum şi 

activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire la importanţa păstrării curate a mediului în 

care trăiesc. 

 

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI TURISM 

Scopul acestei intervenţii: 

 contribuire la dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă 

privată, precum şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonelor rurale. 
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 contribuire la o mai bună valorificare a patrimoniului turistic prin restaurarea şi 

valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, dezvoltarea serviciilor de cazare şi agrement 

şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al zonei. 

 

 

 

ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Hărău, prin 

crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, bazat pe competiţie şi pe 

satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune pe atragerea resurselor 

financiare necesare susţinerii şi implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru 

dezvoltarea economică a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a investiţiilor, 

în care să activeze resurse umane cu un înalt grad de pregătire şi informare. 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Scopul intervenţiei este de a contribui la consolidarea capacităţii instituţionale şi 

eficientizarea administraţiei publice a Comunei Hărău. 

Arii prioritare în care intervenţiile strategice sunt necesare şi pot avea cea mai mare 

valoare adăugată: 

 consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de 

responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în cadrul administraţiei 

publice din Comuna Hărău; 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice; 

 creșterea absorbției Fondurilor Structurale și de Coeziune la nivelul Comunei Hărău 

 

SOCIAL ȘI RESURSE UMANE 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale 

comunei Hărău prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 

muncii; creşterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de 

vulnerabilitate prin implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie 

publică – societate civilă. 

 

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SPORT 
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Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei Hărău 

pentru locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin organizarea de activităţi educaţionale, 

culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect deosebit de important este necesitatea 

valorificării bazei materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul 

educativ. Un efect indirect ar fi acela al diminuării riscului de abandon şcolar şi ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, precum şi stabilizarea tinerilor în comuna Hărău. 

 

 

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A COMUNEI HĂRĂU  

2015-2035 

 

 

Dezvoltarea spațială a comunei este în directă legătură cu dezvoltarea municipiului 

Deva, aflat la o distanță de doar 15 km, respectiv Simeria, aflat la o distanță de 13 km. 

Dezvoltarea economică și a infrastructurii de transport va duce la augmentarea proximității 

spațiale dintre localități, comuna putând deveni în timp o zonă suburbană și beneficiind astfel 

de avantajele apropierii de un centru urban. 

În relația sa cu municipiul Deva, principalele vocații ale comunei Hărău sunt 

dezvoltarea economică și rezidențială. Prețurile mai reduse față de cele din mediul urban, 

peisajul deosebit, dar și potențialul real de dezvoltare a sectorului agricultură sunt factori care 

permit și încurajează locuirea în acest spațiu. 

Comuna va dispune de dotările publice necesare unei devoltări comunitare armonioase 

– centru de comună, spații publice, spații comerciale, spații pentru agrement și dedicate 

sportului. De asemenea condițiile de locuire vor presupune loturi mai mari în comparație cu 

mediul urban și impozite reduse, precum și o accesibilitate mai bună a spațiilor verzi, oferind 

o calitate ridicată a vieții. Condițiile de trai local, precum și accesibilitatea serviciilor și 

infrastructurii municipiului Deva vor respecta standardul urban, însă în plus zona beneficiind 

de avantajele apropierii de natură, prin relația cu pădurea și cursurile de apă. 

Prezența râului Certej de-a lungul satului Bârsău și în imediata apropiere a satului 

Hărău, precum și râul Mureș și prezența pădurilor, mai ales în satele Banpotoc și Chimindia 

reprezintă elementele de potennțial ale comunei. Malurile apelor vor deveni spații publice și 

de agrement, iar Mureșul se poate converti în element de unificare și coeziune pentru 

municipiul Deva și comuna Hărău prin amenajarea unei zone de agrement și sport de-a lungul 

cursului de apă. Accesibilitatea la apă va ameliora relația locuitorilor cu natura, fiind totodată 

un loc de întâlnire pentru cele două localități și comunitățile aferente, iar oferta de agrement va 

crește datorită aleilor pietonale, circuitelor pentru biciclete, terenurilor de sport și a altor nuclee 

de atracție. 
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Comunitățile din comuna Hărău își vor păstra identitatea prin revitalizarea tradițiilor și 

a sărbătorilor și valorizarea zestrei etno-folclorice, o resură culturală  ce va crește atractivitatea 

turistică a comunei. Potențialul turistic va fi valorificat de asemenea prin dotări turistice, puncte 

informative, case de vacanță, prezentarea unei oferte atractive de activități (pescuit sportiv, 

piste de monainbike în păduri, etc.) și prin valorizarea elementelor de patrimoniu. 

 

Evoluția posibilă și stabilirea de priorități 

 

 

În urma analizei efectuate, se pot estima direcţiile posibile de evoluţie ale localităţilor 

prin valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent pe teritoriul administrativ al 

comunei Hărău. 

Priorităţile de intervenţie vizează etapa imediată şi propunerile se fac în funcţie de 

nevoile stringente de amenajare şi dezvoltare şi de fondurile avute la dispoziţie de Consiliul 

Local. Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar (alimentare cu apă, canalizare, 

telefonie şi modernizări de drumuri) se pot fundamenta pe baza P.U.G. aprobat în cadrul 

documentaţiilor privind solicitarea de fonduri de la bugetul statului. 

 

 

Pe termen scurt, configuraţia genarală a comunei nu va suporta modificări foarte 

importante, acestea vor fi după cum urmează: 
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▪ Intravilanele celor patru localităţi se vor exstinde în vederea suplimentării zonei 

rezidențiale  

▪ Satele componente vor fi echipate cu reţele tehnico-edilitare, ceea ce va permite 

dezvoltarea localităţilor şi la repopularea lor. 

Depopularea continuă și îmbătrânirea accentuată a populației în mediul rural sunt cea 

mai evidentă consecință a perturbațiilor majore produse în acest sector în ultimele decenii. 

Planul de Amenajare al Teritoriului Național ridică această problemă la un obiectiv de 

importanță națională, încercându-se urmărirea creșterii nivelului general al vieții economic-

sociale și culturale, precum și asigurarea unor condiții echivalente în toate zonele țării și 

evitarea accentuării dezechilibrelor existente sau apariția altora. 

 

Strategia de dezvoltare și structurare a rețelei de localități urmărește asigurarea unei 

relații armonioase între localitate-teritoriu și între localitate-mediu, având la bază principiile 

dezvoltării durabile, echilibrarea internă, deschiderea porților de relaționare cu exteriorul, 

valorificarea potențialităților, complemenaritatea funcțională și descentralitatea.  

 
 

Baza întregii dezvoltări va fi satisfacerea nevoilor umane, păstrând sau chiar accentuând 

specificul local cultural și economic. Urbanizarea spațiilor intravilane trebuie Realizată eficient 

și pe termen lung, asigurându-se în același timp și condiții de dezvoltare continuă. 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ 2016-2026 
 

 
 
Scopul acestei strategii este de a asigura dezvoltarea durabilă şi echilibrată a comunei Hărău 

prin crearea şi susţinerea unui mediu economic social, competitiv, stabil, sănătos şi diversificat 

care să asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei.  

 

Obiectivul general al strategiei este de a îmbunătății atractivitatea Comunei Hărău prin 

creșterea competitivității economice, calității serviciilor oferite și satisfacției cetățenilor 

privind calitatea vieții în mediul rural. 

 

 

Obiective specifice:  

 

 aducerea infrastructurii la standarde europene;  

 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri; 

 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice;  

 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi 

atracţiilor turistice;  

 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea antreprenoriatului;  

 crearea de servicii pentru populaţia rurală;  

 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de gospodărie 

comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, salubrizarea localităţilor).  

 dezvoltarea integrată a satelor în vederea dezvoltării durabile;  

 

 

În ceea ce privește domeniile majore de intervenție, strategia de dezvoltare spațială se 

structurează în conformitate cu următoarele direcții: 

1. Infrastructură și mediu: extinderea infrastructurii de locuire, îmbunătățirea 

infrastructurii tehnico-edilitare, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport   

2. Economie: dezvoltarea sectoarelor de agricultură, industrie și comerț  

3. Turism: modernizarea și extinderea iinfrastructurii de turism 

4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, culturale, și de  

sănătate(sport) 
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Disponibilitatea bugetului local 

Bugetul are o tendință crescătoare până în anul 2011 apoi regresează, iar în anul 2013, 

fața de inceputul perioadei analizate bugetul local este mai mare. 

 

În perioada următoare, bugetul local va avea o evoluţie pozitivă şi o tendinţă de creştere, 

deoarece există posibilitatea  finanţării cu fonduri de la Uniunea Europeană.  

Pentru a stabilii obiectivele, măsurile şi priorităţile comunei Hărău, trebuie sa analizăm 

situaţia bugetului local în perioada 2010-2014. 

Părţile componente ale bugetului local sunt alcătuite din: 

 

a) venituri proprii, provenite din impozite, taxe ,contribuţii, vărsăminte şi 

cote defalcate din impozitul pe venit 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

c) subvenţii provenite de la bugetul de stat 

d) fonduri europene 

e) donaţii şi sponsorizari 

Impozitele si taxele locale se stabilesc anual de către consiliul local prin hotărîre, în 

condiţiile legii. 
- mii lei - 
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cod Denumire  2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Media 

302 A.  VENITURI FISCALE 2185 2434,8 2281 2,376,05 2,416,60 6900,8 2300,267 

402 

A1.  IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI 

 CASTIGURI DIN CAPITAL 
800,1 802,3 849 846 896,7 4194,1 838,82 

330002 A1.  Vanzari de bunuri si servicii       462,7       

30002 

A1.2.  IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 

CASTIGURI DINCAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

785 802,3 849 846 896,7 4179 835,8 

702 

A3.  IMPOZITE SI TAXE PE 

PROPRIETATE 
195,5 204 280,5 360 387 1427 285,4 

1002 

A4.  IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII 
1156 1405 1088,5 1,167,05 1,125.20 3649,5 1216,5 

180002 A6.  ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 20,5 23,5 63 3 7,7 117,7 23,54 

180250 Alte impozite si taxe 20,5 23,5 63 3 7,7 117,7 23,54 

1802 Alte impozite si taxe fiscale 20,5 23,5 63 3 7,7 117,7 23,54 

160250 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizarii 

 bunurilor sau pe desfasurare de 

activitati 

0,5   2,5 0,05 0,2 3,25 0,8125 

360250 Alte venituri 10 3 15 26 35 89 17,8 

3502 Amenzi, penalitati si confiscari 10 15 14 11,4 20 70,4 14,08 

3E+07 

Alte venituri din concesiuni si 

inchirieri 

 de catre institutiile publice 

        40 40 40 

290002 C.   VENITURI NEFISCALE 90,9 1017,83 90,9 535,65 217,2 1952,48 390,496 

300002 C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 45,5 985,83 50 28,55 40 1149,88 229,976 

402 Cote defalcate din impozitul pe venit 240,3 249,3 412 442 421,3 1764,9 352,98 

402 

Cote si sume defalcate din impozitul 

pe venit 
784,2 794,3 832 830 882,3 4122,8 824,56 

3602 Diverse venituri 110 220 15 26 35 406 81,2 

450204 

Fondul European agricol de 

dezvoltare rurala 0 9279,64 0 0 0 9279,64 9279,64 

100110 

Fond pentru posturi ocupate prin 

cumul 20 0 0 0 0 20 20 

560401 Finantarea nationala 0 0 0 0 84 84 84 

560402 Finantarea Uniunii Europene 0 0 0 0 324 324 324 
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450201 

Fondul European de Dezvoltare 

Regionala 0 0 0 0 408 408 408 

302 Impozit pe venit 16 8 17 16 14,4 71,4 14,28 

70201 Impozit si taxa pe cladiri 140 141 144 187 215 827 165,4 

70202 Impozit si taxa pe teren 130 63 134 171 168 666 133,2 

702 Impozite si  taxe pe proprietate 300 204 280,5 360 387 1531,5 306,3 

30218 

Impozitul pe veniturile din transferul 

proprietatilor  imobiliare din 

patrimoniul personal 

15 8 17 16 14,4 70,4 14,08 

5604 

Programe din Fondul european 

agricol  

de dezvoltare rurala (FEADR) 0 9322,28 0 0 500 9822,28 2455,57 

4302 

SUBVENTII DE LA ALTE 

ADMINISTRATII 0 38,4 0 0 0 38,4 38,4 

420002 

Subventii de la alte nivele ale 

administratiei publice 5,5 10 32 20 0 67,5 16,875 

4202 Subventii de la bugetul de stat 5,5 10 32 20 0 67,5 16,875 

40204 

Sume alocate din cotele defalcate 

din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 450 545 420 20 461 1896 379,2 

110206 

Sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugata  

pentru drumuri 40 100 50   0 190 63,33333 

1602 

sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugata  pentru echilibrarea 

bugetelor locale 227 327 243 211 247 1255 251 

110202 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraselor, municipiilor, 

sectoarelor si Municipiului Bucuresti 510 619 713 845 767 3454 690,8 

1102 Sume defalcate din TVA 1185 1283 1006 1056 1,014.00 4530 1132,5 

4502 

Sume FEN postaderare in contul 

platilor efectuate si prefinantari 0 0 0 0 408 408 408 

4,5E+0

7 

Sume primite în contul platilor 

efectuate în  anul curent 0 0 0 0 408 408 408 

4502 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI 

DONATORI IN CONTUL PLATILOR 

EFECTUATE SI PREFINANTARII   9279,64 0 0 408 9687,64 2421,91 

1602 

TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII 

 BUNURILOR SAUPE ACTIVITATI 
110 122 82,5 111,05 111,2 536,75 107,35 
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160203 

Taxe si tarife pentru eliberarea 

 de licente si autorizatiide 

functionare 

3 17 3 3 4 30 6 

330224 

Taxa din activitati cadastrale si 

agricultura 
0 1 0 0 0 1 1 

56 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE 

DIN FONDURI  

EXTERNE NERAMBURSABILE 

POSTADERARE 0 9321,28 0 0 500 9821,28 2455,32 

370204 

Varsaminte din sectiunea de 

functionare 
230,5 1125,63 241,8 462,7 471,9 2532,53 506,506 

370203 Varsaminte din sectiunea de 

functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare 

 a bugetului local  

-

230,5 
-1125,63 -241,8 -462,7 -471,9 -2532,5 -506,506 

350201 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 

aplicate potrivit dispozitiilor legale 
12 15 14 11,4 20 72,4 14,48 

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 40 985,83 50 28,55 40 1144,38 228,876 

3002 Venituri din proprietate 40 985,83 50 28,55 40 1144,38 228,876 

3402 

Venituri din taxe administrative, 

eliberari premise 
9 10 11,9 7 9,5 47,4 9,48 

3402 

Venituri din prestari de servicii si 

activitati 
0 1 0 0 0 1 1 

4802 VENITURI PROPRII 1950 2166,63 1365,9 1393 1,507.10 6875,53 1718,883 

  TOTAL 

1168

3 
53867,7 11634 8927,9 9433 95545,3 19109,06 

 

Dacă se înmulţeşte media impozitului pe venit (14,28) cu numărul populaţiei active 

(1109), rezultă o suma de 15836,52 lei. 

Se pot obţine bani pentru proiecte din impozitul pe locuinţe, în comunitate se află un 

număr de 900 de locuinţe, iar impozitul este de 165,4 lei pe locuinţă, astfel rezultă o sumă de 

148860 lei. 

Altă sursă de venit se poate obține dacă se construiește pensiunea Il Cavaliere in satul 

Banpotoc, pe o suprafață de 2594mp, nr cadastral  60473, înregistrată cu nr 4096 din 

14.12.2012, prevăzută in PUZ. Din veniturile pe care le va obține, 18.5 % vor revenii Primăriei. 

Tot în cadrul satului Banpotoc s-a propus prin PUZ construirea unei pensiuni cu dotări 

și a unei pescării, pe o suprafață de 20375 mp, identificat prin nr cadastral 60194, înregistrat 

cu nr 3975/17.11.2012 
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Avantajele pe care le poate aduce comunității sunt următoarele:   

- punerea în valoare a comunei 

- ridicarea nivelului de trai pentru comunitate 

- noi locuri de muncă pentru locuitori 

- conservarea și protecția mediului rural 

Prin amplasarea și construirea stației de sortare agregate în extravilanul comunei Hărău, 

se pot aduce beneficii pentru comunitate și Primărie, prin taxele și impozitele percepute (18.5% 

care vor revenii Primăriei). 

Altă soluție pentru aducerea veniturilor în comunitate o constitue extragerea de agregate 

și amenajarea unui iaz piscicol. 

 

Identificarea de surse de finanțare suplimentare 

Prin intermediul strategiei de dezvoltare spaţială se doreşte atingerea obiectivelor 

propuse pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din comună. 

Scopul strategiei este de a stabili priorităţile şi planul de acţiune pentru elaborarea 

proiectelor propuse.  

Suma de care dispune bugetul comunei reprezintă o parte din finanţare pentru acțiunile 

propuse. Cealaltă parte de bani va fi finanţată din fondurile europene şi de la bugetul de stat. 
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Priorități și măsuri de dezvoltare spațială ale comunei Hărău  pentru perioada 2016 - 2026 

 

 

N. 

 

Direcția  

strategică 

 

 

Titlul proiectului 

 

Obiective strategice 

 

 

Descriere proiect/acțiuni 

 

Interval  

de timp 

 

Buget estimativ/ 

Surse de 

finanțare 

1. Infra-

structură și 

mediu 
 

Extindere zone 

rezidențiale – zone noi de 

locuit 

 

-dezvoltarea spațială a 

comunei Hărău 

-inventarierea terenurilor 

disponibile pentru extinderea 

zonelor de locuit cu 

posibilitatea construirii de noi 

cartiere/rezidenţiale/ sate de 

vacanţă, zone de agrement, 

etc. 

-întocmirea studiilor de 

fezabilitate,proiecte si 

-atribuire contract de achiziţie 

publică, 

demarare lucrări. 

-lucrări de infrastructură 

 

2016 -

2018 

2.500.000 Euro 

Buget local și 

finanţare externa 

– fonduri 

structurale 

Investiţii private 

Bloc ANL, sat Hărău 

 

-extinderea infrastructurii de 

locuit, creștere demografică,  

sprijinirea persoanelor aflate 

în dificultate financiară 

-construcţia de locuințe, 

destinate închirierii, pentru 

tineri cu vârste cuprinse între 

18-35 de ani, care nu își 

permit să cumpere un 

apartament sau sa închirieze 

o locuință de pe piața liberă. 

 

2016 - 

2020 

1.300.000 Euro 

Fonduri 

Guvernamentale 

Buget Local 
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Extindere rețea de 

alimentare cu apă 

potabilă in comuna 

Hărău, (zone în care se 

construiește) 

 

- asigurarea cu apă potabilă 

pentru îmbunătăţirea nivelului 

de trai social şi economic al 

populaţiei 

- extinderea activităţii de 

distribuire a apei potabile, 

activitate care aduce venituri 

la bugetul comunei Hărău 

 

-extindere retea alimentare cu 

apă în comuna Hărău pt a 

satisface cerinţele de consum 

al apei şi exigenţelor de 

calitate impuse de normele 

interne şi europene în 

vigoare, pentru locuitorii 

satelor componente a 

comunei Hărău 

- asigurarea unui grad de 

contorizare de 100% a apei 

consumate prin montarea de 

apometre 

- dotarea reţelelor cu vane, 

hidranţi de incendiu, 

manometre, etc. 

- executarea lucrărilor cu 

tehnologii şi materiale care să 

asigure o durată de viaţă mai 

mare a sistemului de apă 

 

 

 

2016 - 

2020 

1.300.000 Euro 

Fonduri 

Guvernamentale 

Fonduri 

structurale 

Buget Local 

Rețele secundare de 

canalizare, extindere de 

rețea (apă și canalizare), 

racorduri canalizare, 

comuna Hărău 

 

-adoptarea unor soluţii 

moderne, viabile în 

concordanţă cu legile, normele 

şi normativele în vigoare şi 

normele europene 

 

- extinderea și modernizarea 

infrastructurii de apa potabilă 

și apă uzată. 

- realizarea rețele secundare 

de canalizare, extindere de 

rețea (apă și canalizare), 

racorduri 

2016 - 

2020 

3.200.000 Euro 

Fondul Naţional, 

Guvernul 

României 

Buget Local 

Fonduri 

Structurale 
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canalizare, comuna Hărău 

1.Rețele secundare de 

canalizare, pluvială şi 

menajeră . 

2. modernizare/reabilitare/ 

înființare staţii de pompare 

ape uzate. 

3. modernizare/reabilitare/ 

înființare staţie de epurare 

4. extindere de rețea (apă și 

canalizare), 

5. racorduri. 

 

 

Modernizarea si 

extinderea retelei de 

alimentare cu energie 

electrică și iluminat 

public, în comuna Hărău 

 

-dezvoltarea infrastructurii de 

alimentare la energia electrică 

în comuna Hărău, în special 

iluminatul stradal mai ales în 
zonele de intersecţii şi cele 

intens circulate. 

  

-atribuire contract de achiziţie 

publică, lucrări 

-demarare lucrări conform 

contract atribuit și recepția 

acestora 

 

2016-

2020 

1.800.000 Euro 

Buget local 

Fonduri 

structurate 

Construcţia reţelei 

publice locale de 

alimentare cu gaz în 

toate satele din comuna 

Hărău 

-infrastructură rurală 

dezvoltată şi modernizată cu 

acces la gaz metan 

-realizare Studiu de 

Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

-licitaţie de achiziţie lucrări 

publice 

-organizare şantier, demarare 

lucrări de branşament, etc. 

2016 - 

2020 

2.800.000 Euro 

Fondul Naţional, 

Guvernul 

României 

Fonduri 

Structurale – UE 

 

Modernizare DJ 107A - 

Harau si Chimindia, 10 

km , DJ 761 Barsau 5 

- modernizarea drumurilor 

județene DJ 107A - Harau si 

Chimindia, (aprox. 10 km) , 

-elaborare, SF și documentaţii 

tehnice 

2016 - 

2020 

9.600.000 Euro 

Buget judeţean 



 

 
 

  Comuna Hărău| Strategia de Dezvoltare Spațială 46 

 

km, si DJ761B Varmaga 

- Banpotoc 12 km 

 

DJ 761 Barsau (aprox. 5 km), 

si DJ761B Varmaga - 

Banpotoc (aprox. 12 km) 

- facilitarea accesului pietonal, 

al vehiculelor şi 

autovehiculelor pe străzile din 

satele aparţinătoare comunei 

Hărău 

- dezvoltarea infrastructurii de 

transport rurale – comuna 

Hărău 

 

-atribuire contract de achiziţie 

publică, lucrări 

-demarare lucrări conform 

contractelor atribuite 

(asfaltarea drumurilor 

vicinale pentru îmbunatatirea 

accesului) 

-întreţinere şi reabilitare 

periodică străzi ce necesita 

renovare 

Fonduri 

structurale 

Fonduri 

guvernamentale 

Modernizarea 

drumurilor comunale şi 

secundare din comuna 

Hărău 

-reabilitarea drumurilor 

comunale şi secundare şi 

facilitarea accesului pietonal, 

al vehiculelor şi 

autovehiculelor pe străzile din 

satele aparţinătoare comunei 

Hărău  

- facilitarea accesului în 

comunitate prin: 

-promovarea bunelor practici 

de mobilizare a comunităţilor 

în reabilitarea infrastructurii 

-asigurarea durabilităţii 

obiectelor de infrastructură 

reabilitate 

-asfaltarea drumurilor din 

interiorul comunei, care au o 

îmbrăcăminte de slabă 

calitate (drumuri din pământ 

şi piatră spartă) şi care nu 

corespund noilor standarde; 

modernizarea drumurilor va 

duce la facilitarea 

accesibilităţii în zonă. 

2016-

2020 

8.500.000 EURO  

O parte din 

costuri în valoare 

de 65.060 lei  va 

fii suportată de 

către bugetul 

local, iar cealaltă 

parte a costurilor 

se poate obţine 

prin surse de 

finanţare pentru 

infrastructură prin 

Programul 

Operaţional 

Infrastructura 

Mare (2014-

2020)  
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Amenajarea rigole, 

trotuare și alei pietonale 

în satele aparținătore 

Comunei Hărău 

 

-îmbunătăţirea aspectului 

comunei Hărău, 

-facilitarea accesului pietonal 

-amenajarea de rigole, 

trotuare și alei pietonale în 

satele aparținătore Comunei 

Hărău 

 

2018-

2020 

1.600.000 Euro 

Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Construire poduri si 

podețe peste cursurile 

de apă din comuna 

Hărău 

Reabilitare/modernizare 

și construire poduri 

peste cursurile de apă 

din comuna Hărău 

-lucrare contractată 

-facilitarea accesului pietonal 

și al autovehiculelor în satul 

Comuna Hărău 

-dezvoltarea infrastructurii de 

transport rurale – comuna 

Hărău 

 

 

 

- elaborare documentații 

tehnice 

- lucrările au demarat 

conform contractelor de 

achiziţii publice încheiate. 

- întreţinere şi reabilitare 

periodică 

2016 - 

2020 

1.200.000 Euro 

Buget local 

Fonduri 

structurale 

Construire Pod peste 

râul Mureş 

 

- stabilirea unei legături 

optime între comuna Hărău și 

municipiul Deva (această 

propunere a fost introdusă şi 

în strategia de dezvoltare a 

municipiului Deva); 

-pentru comună, această 

investiţie ar duce la o 

dezvoltare economică mult 

mai rapidă 

-odată cu realizarea podului se 

va ameliora circulaţia între 

cele două localităţi;  

 

- construirea unui pod peste 

râul Mureş, pentru a crea o 

legătură optimă cu oraşul 

Deva.  

2018- 

2023 

18.000.000 

EURO.  

O parte din 

costuri în valoare 

de 65.060 lei  va 

fii suportată de 

către bugetul 

local, iar cealaltă 

parte a costurilor 

se poate obţine 

prin surse de 

finanţare prin 

Fonduri 

structurale şi 

Fonduri 

Guvernamentale. 
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Regularizarea cursului 

râului Mureş teritoriul 

comunei Hărău 

-reducerea eroziunii malurilor, 

protecţia terenurilor agricole 

-menţinerea albiei actuale a 

râului Mureş 

-coborârea pânzei freatice din 

zonă 

-pregătirea terenului pentru 

amenajări complexe ale 

malurilor  

 

-elaborare studiu de 

fezabilitate 

-realizare dig de apărare din 

pământ pe malurile Mureş şi 

realizare sistem de pinteni in 

zonele expuse eroziunii. 

- realizareare de ziduri de 

apărare și îndiguiri pe albiile 

Certej și Varmaga 

-lucrări de canalizare, 

decolmatare şi ecologizare 

2020 - 

2024 

1.600.000 Euro 

Buget local 

Fonduri 

structurale 

Amenajare unor căi de 

acces pentru bicicliști 

(pistă) în zona 

drumurilor județene – 

Comuna Hărău 

-îmbunătățirea accesibilității 

-îmbunătățirea mediului 

înconjurător 

 

 

-elaborare studii de 

fezabilitate, proiect tehnic 

-contractare si execuţie 

lucrări de amenajare, căi de 

acces/piste pentru bicicliști  

în zona drumurilor județene  

 

2018 - 

2020 

1.200.000 Euro 

Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Donații/sponsoriz

ări 

2. Economie: 

dezvoltarea 

sectoarelor 

de 

agricultură

, industrie 

și comerț 

Înfiinţarea 

/Modernizarea fermelor 

agricole 

-dezvoltarea unui sector 

agricol competitiv 

-achizitia de utilaje, utilitare, 

animale, material săditor 

2016-

2020 

2.600.000 Euro 

Fonduri UE 

PNDR 

 

Exploataţii 

Pișcicole/iazuri pișcicole 

şi zone de agrement 

comuna Hărău 

 

-dezvoltarea pisciculturii în 

comuna Hărău 

-studii de fezabilitate, mediu, 

proiect tehnic, etc. 

-atribuire şi demarare lucrări 

-amenajare exploataţii 

pişcicole în zona râului 

Mureș pe teritoriul comunei 

Hărău.  

2016 - 

2020 

600.000 Euro 

Primăria comunei 

Hărău – bugetul 

local 

Fonduri 

nerambursabile 

UE 
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 Parteneriat Public 

Privat 

 

Amenajare zonă 

industrială  

(Structură de 

afaceri/parc 

logistic/industrial) 

-dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri în comuna Hărău 

- structură de afaceri și alte 

obiective din sectorul 

economic, amenajate şi 

realizate, având toate utilităţile 

asigurate, 

- minim 24 noi locuri de 

munca create pe durata 

realizării investiţiei; 

- minim 60 noi locuri de 

muncă create de societățile 

comerciale; 

- minim 50 noi locuri de 

muncă induse, indirecte 

- reţele de utilităţi asigurate 

conform cerinţelor de 

funcţionare: reţea de 

alimentare cu energie 

electrică, gaz, apa,canalizare, 

comunicaţii; 

 

- construirea și dotarea unei 

structuri de afaceri și/sau a 

altor obiective din sectorul 

economic la nivelul Comunei 

Hărău (hale industrială/parc 

logistic, etc.). 

- elaborare studii de 

fezabilitate, proiect tehnic, 

avize mediu, etc. 

-obiectivele vor fi construite 

în zone adecvate conform 

Planului Urbanistic General 

al Comunei Hărău. 

2018 – 

2022 

2.600.000 Euro 

Fonduri 

structurale 

Buget local. 

Investiţii private 

Amplasare stație de 

sortare pe parcela A 

306, A 307, în 

extravilanul comunei 

- dezvoltarea exploatărilor de 

agregate minerale, prin 

amplasarea unei stații de 

sortare care are rolul de a 

prelucra material primă.  

- amplasarea și construirea 

unei stații de sortare agregate 

(pietriș, nisip).  

-s-a întocmit Plan Urbanistic 

Zonal pentru amplasarea 

2016-

2020 

10.000.000 

EURO 

O parte din 

costuri în valoare 

de 65.060 lei  va 
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Hărău conform nr 3230 

din 19.09.2012 
 

- poate oferi locuri de muncă 

și este benefică pentru 

dezvoltarea economică a 

comunității. 

 

stației de sortare, ce va avea 

rolul de a prelucra materia 

primă prin mai multe 

procese. 

-în cadrul acestui 

amplasament este prevăzută o 

plaformă propusă pentru 

construcții, anexe(grup 

sanitar, vestiar), drumuri de 

acces, bandă de alimentare, 

un bazin de decantare, un 

bazin de limpezire și fosă 

septică.   

 

fii suportată de 

către bugetul 

local, iar cealaltă 

parte a costurilor 

se poate obţine 

prin surse de 

finanţare prin 

Fonduri 

structurale şi 

investiții private. 

 

Extragere agregate 

minerale în scopul 

amenajării unui iaz 

piscicol în extravilanul 

comunei Hărău. 

 

- dezvoltarea exploatărilor de 

agregate minerale, în scopul 

amenajării unui iaz piscicol.  

- o oportunitate de dezvoltare 

pentru comună, din punct de 

vedere economic, cât și 

turistic. In acest sens se 

dorește pisciculturii în 

comună. 

 

- extragerea agregatelor 

minerale, ca materie primă 

pentru a putea fii prelucrate.  

-după ce se extrag agregatele 

se propune amenajarea unui 

iaz piscicol în apropiere de 

Lunca Mureșului.  

 

2016-

2020 

500 000 EURO. 

O parte din 

costuri în valoare 

de 65.060 lei  va 

fii suportată de 

către bugetul 

local, iar cealaltă 

parte a costurilor 

se poate obţine 

prin surse de 

finanţare prin 

Fonduri 

Nerambursabile 

de la Uniunea 

Europeană şi 

investiții private. 
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Dezvoltarea şi 

modernizare piaţă 

agroalimentară și târg 

de animale - comuna 

Hărău 

- facilitarea întâlnirii „cererii” 

cu „oferta” şi obţinerea unui 

comerţ dinamic 

- dezvoltare economico – 

locală prin amenajarea unui 

complex modern a pieţei 

agroalimentare și târgului din 

comuna Hărău 

- elaborarea documentaţiilor 

tehnice (SF, Proiect tehnic, 

etc.) pentru investiţia 

„modernizare târg şi piaţă 

agroalimentară, comuna 

Hărău, amplasare staţiei 

autobuz şi parcare 

- amenajarea infrastructură 

piaţă : platformă betonată, 

construcţie metalică, grupuri 

sociale, utilităţi tehnico – 

edilitare 

- contractarea spaţiilor de 

desfacere, cu societăţi 

comerciale şi producătorii 

independenţi; 

- selectare şi angajare 

personal 

 

2016 - 

2020 

230.000 Euro 

Fonduri 

Guvernamentale 

Fonduri 

structurale 

Bugetul local 

Contribuţie 

societate/societăţi 

partenere 

3 Turism Centru de informare și 

promovare turistica – 

Comuna Hărău 

-creșterea atractivității 

Comunei Hărău pentru turiști 

și vizitatori prin: 

-promovarea ofertei turistice a 

Comunei Hărău 

-creșterea numărului de turiști 

pe raza Comunei Hărău 

-creșterea duratei medii a 

sejurului turistic pe raza 

Comunei Hărău 

- elaborare documentații 

tehnice (Studiu de 

fezabilitate) 

- emitere certificat de 

urbanim 

-obținere avize si autorizații 

- emitere Autorizatie de 

Construcție 

2018 - 

2020 

150.000 Euro 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

structurale 

Buget local 
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 - întocmire caiet de sarcini și 

demarare procedură de 

achiziție publică 

- execuție lucrări 

- recepția lucrărilor 

 

Modernizare 

infrastructură, obiective 

turistice din comuna 

Hărău 

-amenajarea obiectivelor 

turistice naturale pentru 

activităţi turistice 

-studii de fezabilitate, 

proiecte tehnice, avize şi 

evaluare mediu 

-licitaţie şi atribuire contract 

de lucrări şi servicii 

-demarare lucrări 

-instalaţii de iluminat, 

încălzire, ventilaţie; 

-asigurarea accesului în 

condiţii de securitate pentru 

turişti; 

- amenajarea / marcarea de 

trasee turistice / itinerarii 

culturale la obiectivele 

reabilitate. 

- construcţia / reabilitarea / 

amenajarea căii de acces 

către obiectivul turistic 

reabilitat, în 

limita a 1000 metri 

 

2016 - 

2020 

1.400.000 Euro 

Buget local 

Fonduri 

structurale 

Investiţii private 

Parteneriat Public 

– privat 

Contribuţie 

FEDR 85 % 

Buget de stat 13 

% 

Buget local 2 % 

 

Reabilitarea/ 

modernizarea 

/extinderea structurilor 

-îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor de cazare; 

- modernizare structuri de 

cazare: renovare, reabilitare, 

extindere, amenajare  

2016 - 

2020 

4.000.000 Euro 
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de cazare şi a utilităţilor 

conexe, precum şi a 

infrastructurii turistice 

de agrement din 

comuna Hărău 

-crearea / extinderea 

structurilor de agrement 

turistic, în vederea creşterii 

numărului de turişti şi a 

duratei sejurului; 

-diversificarea serviciilor 

turistice din comuna Hărău 

- dezvoltarea potenţialului 

turistic şi economic în comuna 

Hărău; 

- dezvoltare infrastructură 

turistică şi de agrement; 

 

- dotare structuri de cazare cu 

echipamente specifice. 

- construcţia / reabilitarea / 

amenajarea căii de acces 

către obiectivul turistic 

reabilitat, în limita a 1000 

metri. 

- amenajare piscine, 

ştranduri, bazine de 

kinetoterapie; 

- terenuri de mini-golf, tenis, 

paint-ball, echitaţie; 

- amenajarea de piste pentru 

cicloturism; 

- amenajarea de noi pârtii de 

schi, amenajarea, dezvoltarea 

sau reabilitarea pârtiilor 

destinate practicării celorlalte 

sporturi de iarnă: echiparea 

cu instalaţiile şi 

echipamentele 

corespunzătoare; 

- amenajări specifice 

sporturilor nautice; 

- amenajări pentru practicarea 

pescuitului sportiv; 

- construcţia / reabilitarea / 

amenajarea căii de acces 

către obiectivul turistic 

Primăria comunei 

Hărău – bugetul 

local 

Fonduri 

nerambursabile 

UE 

Parteneriat Public 

Privat 

Investiţii private 
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reabilitat / creat, în limita a 

1000 metri; 

. 

Amplasare semne de 

circulație și indicatoare 

de orientare în toate 

satele comunei Hărău 

-creșterea siguranței populației 

-dezvoltarea sistemelor de 

orientare și informare pe raza 

comunei Hărău 

-promovarea elementelor/ 

obiectivelor turistice a 

comunei Hărău 

- elaborare documentatii 

tehnice (Studiu de 

fezabilitate) 

- emitere certificat de 

urbanim si obtinere 

autorizații 

- emitere Autorizație de 

Constructie 

- demarare proceduri de 

achiziție publică 

- execuție lucrări/servicii și 

furnizare și montaj produse 

conform contractelor 

atribuite. 

- recepția lucrărilor 

 

2016 - 

2018 

120.000 Euro 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

structurale 

Buget local 

4. Educație, 

cultură și 

sport 

Dezvoltarea activităţilor 

sportive 

 

 

- amenajare bază şi terenuri 

sportive pentru antrenament şi 

competiţii fotbalistice 

- petrecerea în mod plăcut şi 

în siguranţă a timpului liber 

-activităţi sportive dezvoltate. 

- terenuri sportive amenajate 

- bază/club sportiv amenajat şi 

dotat corespunzător 

 

 - studiu de fezabilitate, 

proiect tehnic constructie si 

dotari 

- realizare lucrări bază/club 

sportiv: amenajare terenuri 

sportive şi dotare echipa de 

fotbal 

- înfiinţarea unei asociatii 

sportive sau societati pentru 

conducerea si administrarea 

clubului 

2016 - 

2020 

Lucrări 

infrastructură: 

900.000 Euro 

Fonduri 

nerambursabile 

UE 

Fonduri 

Guvernamentale 

Compania 

Națională de 

Investiții (CNI) 
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- amenajare parcări Primăria comunei 

Hărău – bugetul 

local 

Parteneriat public 

– privat 

 

Amenajare zonă de 

agrement pe malul 

râului Mureș (pe ambele 

părți), comuna Hărău și 

Municipiul Deva 

- amenajarea în parteneriat cu 

Municipiul Deva a unei zone 

de agrement pe malul râului 

Mureș (pe ambele părți) 

-valorificarea potenţialului 

turistic 

-dezvoltarea zonelor de 

agrement şi a potenţialului 

turistic din Comuna Hărău 

-studii de fezabilitate, proiect 

tehnic şi evaluare mediu; 

-licitaţie , atribuire contract 

de achiziţie publică lucrări, 

bunuri şi servicii; 

-demarare lucrări conform 

contract de atribuire; 

-amenajare plajă, spaţii 

comerciale, ştranduri, 

terenuri de sport, pescuit 

sportiv şi sporturi nautice; 

-identificare societăţi si 

licitarea lucrărilor de 

amenajare; 

 

2022-

2026 

5.300.000 Euro 

Buget local 

Fonduri 

structurale 

Investiţii private 

Parteneriat Public 

– privat 

Amenajare parcuri de 

joacă și locuri de 

recreere în Bîrsău, 

Chimindia, Banpotoc și 

modernizarea, dotarea 

parcului din Hărău 

 

-amenajarea unor parcuri de 

recreere şi agrement,ce vor 

contribui la dezvoltarea pe 

teritoriul comunei Hărău a 

zonelor de promenadă și 

spațiilor dedicate pentru 

petrecerea timpului în aer 

liber. 

 

-modernizarea spaţiilor verzi 

aferente comunei Hărău, 

precum şi înfiinţarea de noi 

parcuri, scuaruri şi 

aliniamente si/sau reabilitarea 

celor existentetul propune 

2016 - 

2020 

600.000 Euro 

Fonduri 

Guvernamentale 

Buget Local 

Programul 

naţional de 

îmbunătăţire a 

calităţii mediului 

prin realizarea de 
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spaţii verzi în 

localităţi. 

Fonduri 

structurale 

 

Protejarea 

patrimoniului cultural 

de interes local al 

Comunei Hărău - 

Reabilitare lăcaş de cult. 

 

-restaurarea, consolidarea si 

conservarea obiectivelor de 

patrimoniu 

-elaborare studii de 

fezabilitate, proiect tehnic 

-contractare si execuţie 

lucrări de amenajare,  

-amenajări peisagistice pentru 

evidenţierea obiectivului 

reabilitat 

-construcţia utilităţilor anexe 

(parcaj, grup sanitar, reclame 

şi indicatoare); 

 

2018 - 

2023 

600.000 Euro 

Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Donații/sponsori-

zări 
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Planul de acţiune  

Persoanele responsabile pentru implementarea proiectului sunt: autorităţile locale 

(Primăria, Consiliul Local) şi firmele care vor câştiga licitațiile, specialiștii din diverse domenii 

de activitate, agenții economici din comunitate și investitorii. 

În vederea elaborării proiectelor, echipele de planificare vor stabili în fiecare caz perioada 

în care se va derula proiectul. 

Termenul  de executare a lucrărilor se realizează pe o perioadă de 4/5 ani (2016-2020/ 2016-

2021) 

Planul de acţiune se va desfăşura în mai multe etape conform următorului tabel. 

Nr 

crt. 

Activitate Durata Responsabili 

1 Stabilirea echipei de planificare şi 

pregătirea generală a proiectului 

1 lună Administraţia locală, 

Consiliul Local, Agenții 

economici 

2 Elaborarea studiului de fezabilitate 

 

1-12 luni Specialisti în domeniu 

3 Elaborarea memoriului tehnic şi 

obţinerea avizelor 

12-24 luni Specialisti în domeniu, 

Administraţia locală, 

Consiliul Local 

4 Etapa de finanţare şi atragerea 

fondurilor europene 

 

6 luni Administraţia locală, 

Consiliul Local 

5 Selectarea şi stabilirea contractelor cu 

firma care a câştigat licitaţia 

 

1 lună Echipa de implementare a 

proiectului 

6 Demararea lucrărilor de construire  2/3 ani Echipa de implementare a 

proiectului  

 

Implementare şi control 

Planul de dezvoltare spațială propus, va fi pus în aplicare începând cu anul 2016. În acest 

sens, grupul de planificare se va întruni la intervale regulate pentru a analiza progresele în 

direcţia scopurilor propuse. 

Se vor efectua semestrial rapoarte de către grupul de planificare, pe baza cărora vor fi 

analizate laturile pozitive şi  negative ale strategiei şi a planului de acţiune. 

Dacă pe parcursul derulării acţiunii, se va constata că strategia nu dă randament iar 

investitorii nu investesc în comună, fie se va reformula strategia de dezvoltare spațială sau se 

va încerca altă modalitate de a  dezvolta comuna. 
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Monitorizare şi evaluare 

Un comitet de monitorizare va fi creat pentru supravegherea implementării, monitorizării 

şi evaluării strategiei. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de Primarul comunei Hărău şi 

asistat de un secretariat permanent, responsabil de pregătirea documentelor pentru discuţii în 

cadrul comitetului şi pentru redactarea agendei şi minutelor reuniunilor acestuia. 

Comitetul de monitorizare va reflecta principiul parteneriatului, incluzând reprezentanţi ai 

primăriei comunei Hărău şi al serviciilor publice, parteneri sociali, agenţi economici şi 

organizaţii neguvernamentale care pot avea o contribuţie eficace la implementarea strategiei. 

Comitetul de monitorizare va fi creat nu mai târziu de 3 luni de la aprobarea strategiei de 

către Consiliul local al comunei Hărău. Comitetul de monitorizare se va întruni de cel puţin 

două ori pe an. 

Două evaluări intermediare vor fi realizate de evaluatori independenţi, contractaţi de 

Primăria Comunei Hărău, în anii 2017 şi 2020 pentru a verifica relevanţa, eficienţa, 

eficacitatea, utilitatea şi sustenabilitatea strategiei şi a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea 

acesteia şi lecţii pentru viitoarele intervenţii de acest gen. 

 

 

CONCLUZII 
 

 

Diagnosticul prospectiv al comunei Hărău relevă potențialul de dezvoltare spațială al 

comunei,  prin raportare atât la situaţia  existentă a obiectivelor analizate cât și la cea dorită 

pentru a produce o schimbare a imaginii localităţii. 

 Studiul a evidenţiat principalele disfuncţionalităţi  legate de agricultură, infrastructura 

de transport, cât şi aspectele socio-economice. Prin corelarea tendințelor actuale și ținând cont 

de bugetul local și de sursele de finanțiare exterioare, comuna are șanse de relansare economică 

prin turism, agricultură și exploatarea resurselor naturale oferite de fondul forestier. 
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1. ANEXA 1 –  

 
BILANT TERITORIAL - Chimindia  - REGLEMENTARI 

ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT  PROPUS 

SUPRAF
ATA 
(ha) 

% DIN TOTAL SUPRAF
ATA (ha) 

% 
DIN 
TOT
AL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 31,60 63,52 53,03 

58,
16 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 2,95 5,93 22,95 
25,
17 

UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 5,35 10,75 5,35 
5,8

7 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 1,80 3,62 1,80 

1,9
7 

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, 
din care: 1,85 3,72 1,85 

2,0
3 

Rutiere 1,85 3,72 1,85 
2,0

3 

Feroviare 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Aerian 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Naval 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 2,15 4,32 2,15 

2,3
6 

CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,90 5,83 2,90 
3,1

8 

DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

APE 1,15 2,31 1,15 
1,2

6 

PADURI 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TOTAL INTRAVILAN 49,75 100,00 91,18 
100
,00 
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BILANT TERITORIAL - Banpotoc  - REGLEMENTARI 

ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT  PROPUS 

SUPRAF
ATA 
(ha) 

% DIN TOTAL SUPRAF
ATA (ha) 

% 
DIN 
TOT
AL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 41,70 58,32 80,71 

73,
03 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 1,70 2,38 1,70 
1,5

4 

UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 2,10 2,94 2,10 
1,9

0 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 0,85 1,19 0,85 

0,7
7 

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, 
din care: 2,95 4,13 2,95 

2,6
7 

Rutiere 2,95 4,13 2,95 
2,6

7 

Feroviare 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Aerian 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Naval 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 18,50 25,87 18,50 

16,
74 

CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 1,60 2,24 1,60 
1,4

5 

DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

APE 2,10 2,94 2,10 
1,9

0 

PADURI 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TOTAL INTRAVILAN 71,50 100,00 110,51 
100
,00 

     

     

BILANT TERITORIAL - Birsau  - REGLEMENTARI 
ZONE FUNCTIONALE EXISTENT  PROPUS 
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SUPRAF
ATA 
(ha) 

% DIN TOTAL SUPRAF
ATA (ha) 

% 
DIN 
TOT
AL 

LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 79,68 75,76 141,73 

82,
57 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 0,50 0,48 0,50 
0,2

9 

UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 2,50 2,38 2,50 
1,4

6 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 1,40 1,33 5,81 

3,3
8 

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, 
din care: 4,50 4,28 4,50 

2,6
2 

Rutiere 4,50 4,28 4,50 
2,6

2 

Feroviare 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Aerian 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Naval 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 12,70 12,07 12,70 

7,4
0 

CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,65 2,52 2,65 
1,5

4 

DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

APE 1,25 1,19 1,25 
0,7

3 

PADURI 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TOTAL INTRAVILAN 105,18 100,00 171,64 
100
,00 

     

     

BILANT TERITORIAL - Harau  - REGLEMENTARI 

ZONE FUNCTIONALE 

EXISTENT  PROPUS 

SUPRAF
ATA 
(ha) 

% DIN TOTAL SUPRAF
ATA (ha) 

% 
DIN 
TOT
AL 
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LOCUINTE SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 89,62 75,23 140,82 

85,
62 

UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 9,06 7,61 3,21 
1,9

5 

UNITATI AGRO ZOOTEHNICE 5,85 4,91 5,85 
3,5

6 
INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 2,80 2,35 2,80 

1,7
0 

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT, 
din care: 5,30 4,45 5,30 

3,2
2 

Rutiere 5,30 4,45 5,30 
3,2

2 

Feroviare 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Aerian 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

Naval 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, 
PROTECTIE 0,70 0,59 0,70 

0,4
3 

CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIR 2,60 2,18 2,60 
1,5

8 

DESTINATIE SPECIALA 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

APE 3,20 2,69 3,20 
1,9

5 

PADURI 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TERENURI NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 
0,0

0 

TOTAL INTRAVILAN 119,13 100,00 164,48 
100
,00 

TOTAL INTRAVILAN EXSITENT= 345,56US = ,81 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS =537,81 
TOTAL INTRAVILAN NOU =192,25 
TOTAL INTRAVILAN NOU % DIN EXISTENT =55,63% 



 

 
 

  Comuna Hărău| Strategia de Dezvoltare Spațială 62 

 

 

TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

AL UNITĂȚII DE 

BAZĂ 

SITUAȚIA PROPUSĂ : CATEGORII DE FOLOSINȚĂ (Ha) 

Agricol Neagricol TOT 

Arabil Pășuni Fânețe Livezi, 

vii 

Păduri  Ape, 

stuf    

Drumuri Curți, 

constr. 

Neprod

. 

 

INTRAVILAN + 

EXTRAVILAN 

169

1 

730 263 17 1703 12

0 

124 183 104 4935 

TOTAL AGRICOL/ 

NEAGRICOL 

2701 2234 4935 

% din total 54,73 45,27 100 

 



 

 

 

  

JUDEȚUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
  

 

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEST DOCUMENT A FOST REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE 

LEGISLATIVE ÎN VIGOARE REFERITOARE LA REALIZAREA PLANURILOR 

URBANISTICE GENERALE,  POTRIVIT LEGII 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA 

TERITORIULUI ȘI URBANISMUL, REPUBLICATĂ CU COMPLETĂRILE ȘI 

MODIFICĂRILE ULTERIOARE.  

 

Conform legii 350/2001 art. 46 ^1, din capitolul IV, secțiunea 3 (articol introdus prin art. I 

pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011) Planul Urbanistic 

General cuprinde piese scrise și desenate cu privire la: 

a) diagnosticul prospectiv 

b) strategia de dezvoltare spațială a localității; 

c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice; 

e) planul de mobilitate urbană (literă introdusă prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, 

astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 

iulie 2013) 

 

Ca urmare a abordării integrate, susținută de Comisia Europeană, în vederea finanțării 

proiectelor de transport urban în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare 

Regională 2014 – 2020 prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), 

este necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a 

propunerilor (măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de 

implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, 

conform legislației în vigoare.  
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ETAPA I: COMPONENTA DE NIVEL STRATEGIC 
 

 

1. INTRODUCERE 
 

 

1.1. Scopul și rolul documentației 

 

Destinele spațiilor rurale românești trebuie construite prin valorificarea potențialului 

de dezvoltare al acestora atât din punct de vedere economic, cât și social și cultural. Această 

dezvoltare este dependentă de modul de defășurare a mobilității în cadrul satelor, în relațiile 

care se stabilesc între satete componente ale comunelor, respectiv în relațiile cu zonele 

urbane.  

Atât în spațiile rurale, cât și în cele urbane se întâlnesc adesea dezvoltări necorelate cu 

comportamentul de mobilitate, datorită interpretării superficiale a conceptului de mobilitate și 

a neglijării capacității reale a acesteia de a  spori calitătea vieții. 

Planul de Mobilitate Urbană constituie o componentă cheie în creșterea și dezvoltarea 

urbană, respectiv rurală, adresându-se nevoilor de mobilitate ale persoanelor și 

întreprinderilor din localitate şi din zonele învecinate, contribuind astfel totodată la o 

dezvoltare spațială coerentă, încurajarea cooperării între localități, crearea de noi locuri de 

muncă, creșterea atractivității zonale și, implicit a calității vieții. 

Prezentul PMUD se adresează nevoilor de dezvoltare ale comunei Hărău în general și 

a satelor componente – Hărău, Bârsău, Banpotoc și Chimindia în particular. Dezvoltarea 

PMUD urmărește o abordare integrată, bazată pe cooperarea, coordonarea și consultarea 

diferiților actori implicați în structurarea realităților sociale, economice , a celor referitoare la 

transport, etc., a autorității locale, dar și a populației.   

Se urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să permită o dezvoltare 

armonioasă a localității și să răspundă nevoilor comunității aferente. În acest sens, s-au luat în 

considerare următoarele obiective strategice: 

 Accesibilitate -  se urmărește ca întreaga populație să beneficieze de opțiuni 

alternative de transport care să  permită accesul în mod eficient la destinațiile 

și serviciile dorite. 

 Siguranță și securitate  

 Mediul – reducerea poluării, a emisiilor de gaze și a consumului energetic 

 Eficiența economică – creșterea eficienței transportului de călători și de marfă 

 Calitatea mediului rural – creșterea atractivității localității și imbunătățirea 

calității vieții  
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Conform prevederilor din Lege, Planul de mobilitate urbană, denumit în continuare 

reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială 

periurbană/metropolitană şi Planului urbanistic general (P.U.G.) şi constituie instrumentul de 

planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţilor şi a 

zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale 

persoanelor şi mărfurilor. 

 

Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii 

localităţilor şi a relaţiei între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de 

transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, velo, pietonal) din punct de vedere social, economic 

şi de mediu, precum şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport. 

 

Planul de mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de mobilitate şi transport, 

incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, motorizat şi nemotorizat, în 

mişcare sau în staţionare. 

 

P.M.U. este realizat pentru unitatea administrativ-teritorială iniţiatoare şi poate fi 

realizat şi pentru teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale aflate în zona periurbană sau 

metropolitană, care este deja instituită sau care poate fi delimitată printr-un studiu de 

specialitate. 

 

P.M.U. este corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare spaţială aferente 

P.U.G. ale unităţilor administrativ-teritoriale din zona de studiu, de către echipe de lucru 

pluridisciplinare ce vor cuprinde specialişti în domeniul urbanismului atestaţi conform art. 38 

din Lege, precum şi specialişti în domeniul mobilităţii, traficului şi în domenii conexe 

dezvoltării urbane. 

 

Procesul de elaborare a P.M.U. va fi structurat în trei etape distincte: 

etapa 1 - strategică; 

etapa 2 - operaţională; 

etapa 3 - de monitorizare. 

 

Pe baza referatelor elaborate de către structura de specialitate în domeniul amenajării 

teritoriului şi urbanismului şi de către structura de specialitate în domeniul transportului, 

P.M.U. se analizează în cadrul unei şedinţe comune la care participă Comisia tehnică de 

amenajarea teritoriului şi urbanism, Comisia de circulaţii/Comisia de siguranţă rutieră şi 

fluidizare a traficului, organizate conform Legii la nivelul primăriilor sau consiliilor judeţene, 

şi se aprobă de către consiliile locale. În situaţia în care P.M.U. a fost realizat pe teritoriul 

unei structuri asociative a unităţilor administrativ-teritoriale, documentaţia se avizează de 

către acestea şi se aprobă de către structura asociativă, dacă are stabilită această competenţă 

în statut. Pentru P.M.U. realizat pentru toate localităţile din judeţul Ilfov, documentaţia se 

aprobă de către Consiliul Judeţean Ilfov, pe baza avizelor tuturor localităţilor. 
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Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., se 

recomandă elaborarea lor concomitentă, aplicând o viziune de dezvoltare integrată la nivelul 

teritoriului studiat, iar în acest sens autorităţile publice locale vor organiza grupuri de lucru 

comune - sau succesiv atunci când există deja un P.U.G. în vigoare, fiind necesară 

preluarea/aplicarea viziunii de dezvoltare propusă prin P.U.G. 

 

Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi 

marfă se face prin preluarea/integrarea/analizarea datelor din toate sursele existente, inclusiv 

de la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor şi din P.U.G., la nivel de unitate 

administrativ-teritorială şi la nivel de unitate teritorială de referinţă, necesare în vederea 

realizării prognozei distribuţiei în profil spaţial a populaţiei şi locurilor de muncă, precum şi 

prin: 

 

a) efectuarea interviurilor privind mobilitatea populaţiei (eşantion minim 1% din 

numărul total al populaţiei UAT sau a zonei periurbane/metropolitane care este subiectul 

P.M.U.); 

b) realizarea recensămintelor de circulaţie în intersecţiile principale şi la intrările în 

localitate; 

c) realizarea anchetelor privind originea/destinaţia deplasărilor în trafic la intrările în 

localitate şi în interiorul localităţilor, la nivel de unitate teritorială de referinţă. 

 

P.M.U. se elaborează printr-o abordare transparentă şi participativă. În toate etapele 

de elaborare a P.M.U. vor fi consultaţi toţi actorii relevanţi, cetăţeni şi reprezentanţi ai 

societăţii civile, operatori de transport public şi operatori economici din teritoriul studiat care 

au potenţial major de atragere şi generare a traficului. 

 

P.M.U. are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în raport cu nevoile şi priorităţile de 

dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi urmăreşte următoarele 5 obiective: 

a) îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport; 

b) reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra 

mediului şi reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport; 

c) asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor 

metropolitane/periurbane; 

d) asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie; 

e) asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele 

cu dizabilităţi. 

 

P.M.U. utilizează măsuri organizaţionale, operaţionale şi de infrastructură pentru 

atingerea celor 5 obiective, luând în consideraţie următoarele arii de intervenţie: 

a) corelarea modalităţilor de transport cu densitatea urbană; 

b) crearea unor artere ocolitoare localităţilor şi închiderea inelelor rutiere principale; 

c) promovarea şi crearea reţelelor de infrastructuri şi servicii pentru biciclişti şi pentru 

trafic nemotorizat; 
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d) reorganizarea arterelor de circulaţie în raport cu cerinţele de trafic, cu cerinţele 

transportului public, ale deplasărilor nemotorizate şi cu exigenţe de calitate a spaţiului urban; 

e) organizarea staţionării şi a infrastructurilor de staţionare; 

f) organizarea intermodalităţii şi a polilor de schimb intermodal; 

g) stabilirea zonelor cu restricţii de circulaţie (limitări ale vitezei, limitări şi/sau taxări 

ale accesului, restricţionarea accesului vehiculelor poluante, prioritate acordată deplasărilor 

motorizate etc.); 

h) restructurarea mobilităţii în zonele centrale istorice şi în zona gărilor, autogărilor şi 

aerogărilor; 

i) dezvoltarea reţelelor de transport public; 

j) valorificarea, utilizarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare 

dezafectate, zone logistice etc.) şi integrarea acestora în reţeaua majoră de transport public de 

la nivelul localităţilor şi al zonelor periurbane ale acestora pentru asigurarea serviciilor de 

transport metropolitan; 

k) dezvoltarea de politici şi infrastructură pentru a susţine siguranţa pietonilor; 

l) îmbunătăţirea condiţiilor pentru transport şi pentru livrarea mărfurilor, organizarea 

transportului de mărfuri şi a logisticii urbane; 

m) utilizarea sistemelor de transport inteligent pentru infrastructura de transport, de 

parcare şi pentru transportul public. 

 

Un plan de mobilitate urbană durabilă este un concept care contribuie la atingerea 

țintelor europene de schimbare climatică și eficiență energetică stabilite de liderii U.E. Spre 

deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept pune un 

accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor între 

sectoare (transport, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politici sociale, 

sănătate, siguranță etc.), între diferite niveluri de autoritate și între autoritățile învecinate.  

Comisia Europeană definește planul de mobilitate durabilă ca o strategie pe termen 

lung pentru dezvoltarea viitoare a zonei urbane respective în relație cu  dezvoltarea 

infrastructurii și a serviciilor de mobilitate și transport. Un plan de mobilitate durabilă vizează 

îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de transport durabile, 

facilitând astfel o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, cu 

precădere a celor nemotorizate, respectiv a celor superior calitative din punct de vedere al 

eficienței economice. 

 

În martie 2011, Comisia Europeană a emis Carta Albă a Transporturilor:  Foaie de 

parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 

competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor, documentul propunând 

transformarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă într-o etapă obligatorie a planificării 

urbane pentru orașele de o anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naționale 

bazate pe liniile directoare ale Uniunii Europene. 
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Documentul propune o viziune pentru un sistem de transport competitiv și sustenabil, 

respectiv o serie de obiective care pot duce la împlinirea acestei viziuni, printre care creșterea 

eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii, sprijinirea mobilității, reducerea 

consumului de combustibili, etc. Se urmăresc în prealabil la scară europeană creșterea 

numărului de locuri de muncă, reducerea dependenței Europei de importurile de petrol și 

reducerea emisiilor de carbon în transport cu 60%.  Sunt precizate 40 de inițiative în vederea 

ameliorării situației curente a transporturilor, din care amintim: 

- Un Sistem de Mobilitate eficient şi integrat 

- Un spaţiu european unic al transporturilor 

- Promovarea locurilor şi condiţiilor de muncă de calitate 

- Transport sigur 

- Calitatea şi fiabilitatea serviciilor 

- Promovarea unui comportament mai sustenabil 

- Mobilitate urbană integrată 

- Infrastructură modern şi finanţare inteligentă 

- Infrastructura de transport: coeziune teritorială şi creştere economică 

- Un cadru de finanțare coerent 

 

Strategia EUROPA 2020 are la bază comunicarea lansată la 3 martie 2010 de către 

Comisia Europeană şi intitulată EUROPA 2020 – O strategie europeană pentru creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, ce subliniază importanța unui sistem de 

transport european durabil și modernizat pentru dezvoltarea viitoare a Uniunii, evidențiind 

necesitatea de a aduce în discuție dimensiunea urbană a transporturilor. 

Vizând ghidarea economiei Uniunii Europene în următorul deceniu, strategia prezintă 

cele 3 priorităţi ale UE cu privire la economia socială de piaţă pentru secolul XXI: 

a) creşterea inteligentă, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

b) creşterea durabilă, prin promovarea unei economii mai eficiente, ecologice şi competitive; 

c) creşterea favorabilă a incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad înalt de 

ocupare a forţei de muncă, asigurându-se astfel coeziunea socială şi teritorială. 

Propunerile Comisiei Europene acordă o importanță sporită dimensiunii teritoriale și 

urmăresc stimularea politicilor urbane integrate în vederea intensificării dezvoltării urbane 

durabile și implicit, a consolidării rolului orașelor în contextul politicii de coeziune. Astfel, în 

vederea contribuirii la strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii, conţin priorităţi corespunzătoare de investiţii specifice zonelor urbane, 

CSC va sprijini financiar intențiile de a combina  acţiunile sprijinite în cadrul priorităţilor 

sectoriale de investiţii specifice zonelor urbane (promovarea strategiilor pentru emisii scăzute 

de dioxid de carbon în zonele urbane, îmbunătăţirea mediului urban, promovarea mobilității 

urbane durabile, precum şi a incluziunii sociale prin sprijinirea regenerării fizice şi 

economice a zonelor defavorizate) şi a le încorpora în strategia integrată de dezvoltare urbană 

a orașului în vederea punerii în aplicare a principiului dezvoltării urbane integrate (art. 7 .1 

din propunerea de regulament privind FEDR). 
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Comunicare Comisiei din decembrie 2013, COM (2013) 913 solicită ca țările 

membre să participe la realizarea unei mobilități urbane competitive care utilizează eficient 

resursele (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_ro.pdf,  

urmărind solidificarea sprijinului ce se acordă orașelor europene în încercarea lor de a 

soluționa problemele de mobilitate urbană. Este necesară o schimbare radicală în ceea ce 

privește modul de abordare a mobilității urbane pentru a se asigura că zonele urbane ale 

Europei se dezvoltă pe o traiectorie sustenabilă și că obiectivele pentru un sistem european de 

transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor sunt îndeplinite.  

Conceptul de plan de mobilitate urbană durabilă ia în calcul zonele urbane funcționale 

și propune ca măsurile privind mobilitatea urbană să se înscrie într‐o strategie urbană și 

teritorială mai amplă. Așadar,  aceste planuri ar trebui să fie elaborate în cooperare în diferite 

domenii și sectoare de politică la diferite niveluri guvernamentale și ale administrației, 

precum și cu participarea autorităților din zonele învecinate, atât în zonele urbane, cât și cele 

rurale (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913‐annex_ro.pdf). 

 

În ianuarie 2014, Comisia Europeană a publicat Ghidul pentru pregătirea și 

implementarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, conform căruia politicile şi 

măsurile definite într‐un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă trebuie să se adreseze tuturor 

modurilor şi formelor de transport din întreaga aglomeraţie urbană, incluzând transportul 

public şi privat, de pasageri şi de marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau oprit 

(http://www.mobilityplans.eu/docs/file/guidelines‐developing‐and‐implementing‐asump_ 

final_web_jan2014b.pdf, http://oer.ro/wp‐content/uploads/bump‐guidelines_ro.pdf).  

 

Conform legislației naționale (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în decembrie 2013), Planul 

de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare 

teritorială periurbană/metropolitană şi a planului urbanistic general (P.U.G.), dar şi 

instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a 

localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi 

transport ale persoanelor şi mărfurilor. 

 

Deși majoritatea documentelor discută forma și scopul PMUD în relație cu orașele de 

o anumită dimensiune, Ghidul Jaspers de pregătire a Planurilor de Mobilitate Urbană 

Durabilă afirmă posibilitatea definirii unei categorii aparte de interes în vederea realizării 

PMUD, și a nume ”alte zone funcționale”, făcând referire la zonele ”care descriu mediul rural 

sau zone semi-urbane, care ar putea cuprinde mai multe localități urbane”.  

Domeniul de aplicare și conținutul prezentului PMUD a fost realizat, potrivit 

Ghidului, în acord cu tipul localității: în timp ce abordarea de bază și structura planului 

respectă standardele generale, nivelul de detaliere propus va fi proporțional cu gradul de 

complexitate al circulațiilor și infrastructurii existente, respectiv necesare în Comuna Hărău.  

 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_ro.pdf
http://oer.ro/wp‐content/uploads/bump‐guidelines_ro.pdf
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Astfel, în vederea elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a comunei Hărău 

s-au parcurs următoarele etape: 

1. documentare legislativă și racordarea strategiei de mobilitate la contextul strategic 

extern (la nivel european, național, regional, județean) și intern (PUG comuna Hărău, 

Strategie de dezvoltare comuna Hărău); 

2. definirea situației existente, studiul demografic și economic, colectarea datelor de 

mobilitate oficiale și completarea lor cu cele din cercetarea empirică si cele obținute 

prin chestionarea populației; 

3. identificarea disfunționalităților și diagnoza integrată 

4. elaborarea unui concept strategic privind mobilitatea urbană pe baza concluziilor 

situației existente 

5. elaborarea unor scenarii de dezvoltare a mobilității urbane luând în calcul prognozele 

de evoluție ale localității în conformitate cu tendințele demografice și socio-

economice actuale 

6. elaborarea unui cadru strategic de implementare a PMUD 

7. informarea populației 

 

 

 

 

ETAPELE DEFINIRII CONCEPTULUI STRATEGIC SUNT URMĂTOARELE: 

 

 

 

• IDENTIFICAREA VALORILOR FUNDAMENTALE ALE LOCALITĂȚII

• VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE

• OBIECTIVE STRATEGICE 

• DIRECȚII ȘI PROGRAME DE ACȚIUNE (PRIN RAPORTARE LA 
CONTEXTUL STRATEGIC INTERN, RESPECTIV EXTERN)

• PROIECTE PROPUSE -PRIORITIZARE/ETAPIZARE

• SCENARII ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII
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În ceea ce privește documentația legislativă, aceasta a luat în considerare următoarele 

documente, contribuitoare la formularea de direcții și programe de acțiune. 

Planurile de amenajare a teritoriului naţional:  

 Planul National Strategic (PNS) pentru 2007 - 2013 

 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) 

 Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurală PNDR 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 ‐ 2020 PNDR  

 Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului Naţional P.A.T.N. - secţiunile I - V;  

 P.AT.Z.R. Regiunea de Vest ;  

 Planul Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020 

 

Planurile de amenajare a teritoriului judeţean şi intercomunal:  

 Planul de Dezvoltare al judetului Hunedoara;  

 Planurile urbanistice generale ale unităţii teritorial administrative: P.U.G. comuna Harau.  

 

Planuri / strategii /programe la nivel naţional, regional, judeţean şi local:  

 Planurile de amenajare a teritoriului judeţean: P.A.T.Judeţul Hunedoara  

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 ‐ 2020 

 Programare 2014-2020 – Dezvoltare Rurala PNDR  

 Strategia Regională de Dezvoltare Vest  

 Master Planul General de Transport Național  

 

 

1.2. Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială 

 

Cel mai important document de referință care a fost luat în considerare în etapa de 

analiză a fost Planul Urbanistic General al comunei Hărău, ce propune o serie de măsuri cu 

impact asupra infrastructurii de transport. 

Planul Urbanistic General al Comunei Harau a fost elaborat având în vedere Strategia 

Judeţeană, precum şi prevederile POS Mediu (regiunea 5 Vest), care reprezintă unul din cele 

mai importante documente de programare şi care contribuie la implementarea strategiilor 

naţionale şi sectoriale de mediu, cu respectarea priorităților de dezvoltare naţionale după cum 

au fost stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi a priorităților strategice pentru 

fondurile structurale şi de coeziune stabilite în Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 

(CNSR). 

PMUD a luat în calcul majoritatea propunerilor din PUG în condițiile în care acestea 

răspund unor probleme privind mobilitatea actuală, sau în cazul în care acestea joacă un 

important rol strategic. Tabelul alăturat prezintă abordarea PMUD privind principalele 

proiecte propuse în PUG, ținând cont și de anvelopa bugetară disponibilă în perioada de  
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implementare a PMUD. 

 

Ref.  Măsuri Inclus/Neinclus 

1 Marcarea și respectarea zonei de protecție propuse pentru DJ; da 

2 Realizarea pistelor pentru biciclete pe traseul drumului național. da 

3 Perfecționarea permanentă a sistemului de semnalizare da 

4 Realizarea sistemului de canalizare a apelor pluviale; nu 

5 Crearea și întreținerea perdelelor de protecție adiacente străzilor nu 

6 Deschiderea de străzi noi în zonele extinse ale intravilanelor da 

7 Elaborarea unor rețele de transport în comun între cele 4 localități 

componente și municipiul Deva 

da 

8 Refacerea sau completarea podurilor sau podețelor da 

9 Modernizarea și completarea parcărilor în zonele cele mai 

solicitate 

da 

10 Licitarea traseului care să asigure deplasările între localitățile 

comunei unei societăți de transport în comun 

nu 

11 Vor fi amenajate trotuare de o parte şi alta a străzilor principale 

din localităţile componente, vor fi modernizate cele existente 

da 

12 Aceste trotuare vor fi prevăzute (acolo unde gabaritul permite) cu 

spaţii verzi de aliniament 

nu 

13 Modernizarea drumurilor naţionale, judeţene şi comunale da 

14 Modernizarea tramei stradale a localităţilor; da 

15 Atenuarea poluării aerului cu poluanți proveniți de la 

autovehicole, prin amenajarea de spații de protecție plantate cu 

arbori înalți, reducerea vitezelor de trafic în zona locuită. 

parțial 

16 Căile rutiere și platformele parcărilor vor fi impermeabilizate 

pentru evitarea poluării solului cu uleiuri și produse petroliere. 

parțial 

 

1.3. Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

 

Prevederile Masterplanului General de Transport (MPGT) și ale Programului 

Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 au fost preluate ca atare în lista de 

proiecte angajate, prezentate în capitolul 5. 

 Master Planul General de Transport Național oferă o bază analitică pentru identificarea și 

alegerea proiectelor și politicilor capabile să  satisfacă cel mai bine nevoile sectorului de 

transport din România în următorii 5-15 ani, pentru toate modurile de transport. 

Obiectivele-cheie Master Planului General de Transport vizează următoarele aspecte: 

- Eficienţa Economică: sectorul transporturilor trebuie să contribuie la 

economia naţională iar beneficiile economice pe care le generează trebuie să 

depăşească costurile; 

- Sustenabilitate: sistemul de transport trebuie să fie eficient din punct de 

vedere energetic şi să lase generaţiilor viitoare un sistem viabil; 
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- Siguranţă: sistemul de transport trebuie să fie unul sigur; 

- Dezvoltare economică: sistemul de transport trebuie să faciliteze dezvoltarea 

economică naţională; 

- Financiar: Master Planul trebuie să permită creşterea gradului de absorbţie a 

fondurilor UE. 

Obiectivul strategic de mediu al Master Planului General de Transport Național OM1 

promovează dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în 

considerare a efectelor asupra mediului. Obiectivele specifice de mediu ale MPGT 

sunt: 

- OM1-1 Promovarea proiectelor de investiţii în transporturi care contribuie la   

relizarea unui sistem de transport durabil, cu măsuri de evitare şi reducere a 

efectelor adverse, cum sunt emisiile de poluanţi în atmosferă, poluarea fonică 

în zonele urbane şi, pe rutele cu circulaţie intensă, poluarea apelor şi a solului 

datorată surselor difuze, impactul asupra peisajului şi patrimoniului cultural; 

- OM1-2 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul 

transporturilor; 

- OM1-3 Protecţia sănătăţii populaţiei prin îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi 

de  siguranţă a transportului; 

- OM1-4 Reducerea impactului asupra biodiversităţii cu asigurarea de măsuri 

pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii cât şi asigurarea coerenţei reţelei 

naţionale de arii naturale protejate. 

 

 Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 reprezintă documentul de planificare 

strategică şi programare financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg 

parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (2014 ‐ 2020) este un program de dezvoltare a 

spaţiului rural românesc care se adresează nevoilor mediului rural, vizează reducerea cât 

mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică a României faţă de celelalte 

state membre ale Uniunii Europene şi îndeplineşte cerinţele de dezvoltare rurală în 

contextul dezvoltării durabile şi este complementar programelor operaţionale finanţate 

prin intermediul instrumentelor structurale. 

 

 La nivelul Regiunii Vest, ADR Vest a demarat procesul de elaborare a Planului pentru 

Dezvoltare Regională 2014-2020. Elaborarea acestui document de programare se bazează 

pe consultări cu autoritățile competente naționale, regionale, locale cu organizațiile 

societății civile, cu parteneri economici și sociali, dar și pe pregătirea unei serii de analize 

şi studii care să sprijine procesul de planificare şi programare pentru perioada 2014-2020. 

 

 Strategia judeţului Hunedoara reprezintă documentul fundamental al Planului de  

Dezvoltare al judeţului Hunedoara, având rolul de a orienta dezvoltarea judeţului şi de a  
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fundamenta accesul judeţului la Fondurile Structurale şi de  Coeziune ale Uniunii 

Europene. De asemenea, priorităţile prevăzute în Strategie sunt compatibile cu domeniile 

de intervenţie stabilite în cadrul  Programului Operaţional Regional şi a Programelor 

Operaţionale Sectoriale: 

 

 Creşterea Competitivităţii Economice,  

 Infrastructura de Transport,  

 Infrastructura de Mediu,  

 Dezvoltarea Resurselor Umane,  

 Dezvoltarea Capacităţii Administrative,  

 

Punctul de plecare al elaborării Strategiei Planului de Dezvoltare al judetului Hunedoara, 

2007-2013 îl reprezintă Strategia Planului de Dezvoltare Regională Vest 2007-2013,  

aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest şi transmis Ministerului  

Integrarii Europene.  

 

 Planul de Dezvoltare al judeţului Hunedoara, urmăreşte următoarele obiective strategice: 

- Obiectiv general: Dezvoltarea armonioasă a judeţului Hunedoara, astfel încât acesta 

să devină un judeţ competitiv în cadrul Uniunii Europene, cu o economie dinamică şi 

diversificată, cu resurse umane superior calficate.  

- Obiective specifice  

  Creşterea gradului de atractivitate a judeţului Hunedoara prin dezvoltarea  

infrastructurii şi consolidarea relaţiilor de cooperare teritorială;   

 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din judeţ prin inovare, 

atragerea de investiţii strategice şi dezvoltarea mediului de  afaceri, în 

condiţiile respectării normelor europene privind calitatea  factorilor de mediu;  

 Creşterea gradului de ocupare din regiune, asigurarea de oportunităţi egale  

pentru toate categoriile sociale şi îmbunătăţirea nivelului de trai al  populaţiei;   

 Diminuarea disparităţilor intraregionale prin dezvoltarea urbană policentrică şi 

sprijinirea zonelor rurale;  

 Îmbunătăţirea şi conservarea calităţii factorilor de mediu în vederea asigurării  

dezvoltării durabile şi promovării turismului la nivel regional.  

Aceste obiective vor fi realizate într-un orizont de timp de 10 - 12 ani prin  

implementarea de proiecte de dezvoltare.   

 

 Planul de Dezvoltare al judetului Hunedoara in perioada 2007-2013 conține următoarele 

proiecte pentru comuna Hărău (din lista proiectelor): Secțiunea I 1.2.: Refacere DC 129, 

Refacere DC 27C; Secțiunea V 1.3.: Sistem de alimentare cu apă, Sistem de canalizare-

epurare a apei. 
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1.4. Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru 

natural din documentele de planificare ale UAT  

 

Prevederile de dezvoltare economică, socială și de cadru natural din documentele de 

planificare ale UAT-urilor au fost luate în considerare astfel: 

 Din cadrul PUG comuna Hărău au fost luate în considerare elemente de dezvoltare 

economică și socială. Materializarea dezvoltărilor prevăzute în PUG va avea loc doar 

în cazul în care piața decide acest lucru  (excepție fac proiectele implementate de 

sectorul public). 

 

 Strategia de Dezvoltare a comunei Hărău pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv 

general îmbunătățirea atractivitatății Comunei Hărău prin creșterea competitivității 

economice, calității serviciilor oferite și satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții 

în mediul ruralstrategice ale comunei Hărău. Obiectivele strategice sunt următoarele: 

 

- creșterea competitivității economice - crearea condiţiilor apariţiei unui mediu 

de afaceri prosper şi sănătos; 

- diversificarea activităților economice; 

- creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală - protejarea 

patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonei și valorificarea patrimoniului 

turistic; 

- îmbunătățirea accesibilității și realizarea de conexiuni cu zonele învecinate 

- dezvoltarea durabilă și protecția mediului - îmbunătăţirea caliății 

infrastructurii şi a calităţii mediului înconjurător;  

- dezvoltarea resurselor umane ale comunei Hărău - încurajarea formării 

profesionale în sprijinul creşterii economice şi conectarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii; 

- creșterea calității serviciilor sociale și a infrastructurii aferente - creşterea 

calităţii vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de 

vulnerabilitate; 

 

În urma analizei Strategiei de Dezvoltare a comunei Hărău pentru perioada 2014-

2020, respectiv a discuțiilor cu autoritățile locale, s-a constatat că există un număr de proiecte 

importante care sunt luate în considerare și prezentate în tabel. 

 

Ref.  Sector Proiect Perioada 

1 Dezvoltare Proiect rezidențial de locuințe pentru 

tineri (bloc ANL), beneficiind de toate 

tipurile de infrastructură necesare  

 2016-2018 

 

2 Dezvoltarea Extindere, construire zone noi de 

locuit 

2015-2020 
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3 Infrastructură rutieră Modernizare DJ 107A - Harau si 

Chimindia, 10 km , DJ 761 Barsau 5 

km, si DJ761B Varmaga - Banpotoc 

12 km 

2015-2020 

4 Infrastructură rutieră Modernizare drumuri comunale (DC 

129, DC 27C, aprox. 4,2 KM) și străzi 

secundare în satele comunei Hărău 

(aprox.15 km) 

2015-2020 

5 Infrastructură rutieră Reabilitare/modernizare și construire 

de poduri și podețe peste cursurile de 

apă din comuna Hărău 

2016-2020 

6 Infrastructură rutieră Construire pod peste râul Mureș 2016-2020 

7 Zone pentru pietoni Amenajarea rigole, trotuare și alei 

pietonale în satele aparținătore 

Comunei Hărău 

2016-2020 

8 Ciclism Amenajare unor căi de acces pentru 

bicicliști (pistă) în zona drumurilor 

județene – Comuna Hărău 

2017-2019 

9 Accesibilitate, fond 

forestier 

Reabilitare și modernizare drumuri 

forestiere in comuna Hărău 

2014-2020 

 

Privind cadrul natural, figurile alăturate prezintă zonele Natura 2000 din zona de studiu, 

remarcându-se prezența unei asemenea zone chiar în perimetrul municipiului 

(http://natura2000.eea.europa.eu/#). Prezentul PMUD nu prevede intervenții în aceste zone.  
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2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
 

 

Localizarea comunei Hărău în județul Hunedoara 
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 Comuna Hărău este situată pe malul drept al Mureşului, la poalele munţilor Apuseni. 

Accesul către comunitate se face prin DJ 761 Şoimuş – Bîrsău şi DJ 107A din Bîrsău - Uroi 

care continuă până la Simeria. 

 În cadrul judeţului Hunedoara, Comuna Hărău este situată în partea centrală. În raport 

cu localităţile mai apropiate, comuna se găseşte la 15 km de Deva, 13 km de Simeria. Veinii 

imediați ai comunei sunt astfel: la vest- comuna Șoimus, la nord- comuna Certeju de sus, la 

est- comuna Rapolțu Mare și Zona Administrativă Simeria, iar la sud- Zona Administrativă 

Deva. 

 Comuna este compusă din satele Hărău (reşedinţa comunei), Banpotoc,  Bîrsău şi 

Chimindia.  Distanţele dintre satele componente sunt cuprinse între 2 şi 5 km, iar împreună 

ocupă o suprafaţă de 4.986 ha. 

 O identificare mai exactă se poate face cu ajutorul planului de încadrare în teritoriul 

ataşat prezentului studiu. 

 

 

Hărău 

Satul Hărău este cea mai importantă localitate a comunei, datorită rolului său multiplu: 

administrativ, social-cultural și economic, fiind în ierarhia localităților rurale clasificată cu 

rangul IV – sate reședință de comună. 

Satul Hărău, fiind reședință de comună, polarizează viața locuitorilor comunei prin 

existența de dotări de interes comunal administrativ și social-cultural cum sunt: consiliul 

local, biblioteca, poliția, dispensar uman, dispensar veterinar, farmacia, cămin cultural, 

magazin mixt. Rolul social-cultural este determinat și de tradițiile în timp în domeniul vieții 

religioase, datorită locului bisericii monument istoric. 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 16 

 

În ceea ce privește rolul economic al localității, acesta este mixt: agricol și industrial, 

predominant agricol în sectorul creșterii animalelor și pomicultură. Agricultura se desfășoară 

în sistem individual. 

Drumul Județean - DJ 107 A - facilitează legăturile cu alte localități ale județului. 

Legăturile cu celelalte sate componente ale comunei se realizează, de asemenea, prin drumul 

DJ 107 A. 

Din punct de vedere al tramei stradale, Hărău nu dispune de o tramă stradală regulată 

deoarece s-a dezvoltat de-a lungul DJ 107 A și DC 129. Localitatea Hărău cuprinde o zonă 

centrală bine structurată şi dotată cu instituţii şi dotări la nivel de centru de comună, zona ce 

se constituie ca o prelungire firească a folosinţei principale care este tot gospodăria rurală. 

 

Bîrsău 

Satul Bîrsău este sat component al comunei Hărău. Localitatea este de tip adunat, cu o 

tramă stradală neregulată, adaptată formei terenului. Are dotări de interes local ca: școală 

primară, cămin cultural și biserică ortodoxă. 

Satul Bîrsău are din punct de vedere economic funcțiune principal agricolă. Agricultura 

se desfășoară în sistem individual, predominând creșterea animalelor și pomicultura.  

Localitatea este situată Ia distanța de 3,7 km față de Hărău pe DJ 107 A. 

 

Chimindia 

Satul Chimindia este sat component al comunei Hărău, aflat între Hărău și Banpotoc 

urmărind DJ 107 A. Are dotări de interes local ca: școală primară, cămin cultural, biserică 

ortodoxă și penticostală. 

Satul Chimindia are din punct de vedere economic funcțiune predominant agricolă. 

Agricultura se desfășoară în sistem individual. 

 

Banpotoc 

Satul Banpotoc este sat component al comunei Hărău. Localitatea este de tip adunat, cu 

o tramă stradală neregulată, adaptată formei terenului. Dotările social-culturale existente sunt 

de interes local: școală generală cu clasele I-VIII, grădiniță, cămin cultural, magazin mixt, 

târg de animale, biserică ortodoxă și penticostală, bibliotecă comunală. 

 

 

2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a 

activităților economice 

 

În ceea ce privește populaţia comunei Hărău, mișcarea naturală a populației în 

perioada 1991-2002: 

 

Anul 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2002 

Nr. loc 1959 2052 2002 1966 1995 1941 1978 2129 
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Numărul și evoluția populației variază, păstrând tendințele de creștere și în a doua 

perioadă de analiză, anume intervalul 2002-2012: 

 

 

 
 

Această creștere a populației nu se datorează însă natalității, sporul natural fiind unul 

negativ, ci datorită sporului migrator pozitiv, în anul 2002 persoanele noi venite în comună 

atingând ca număr dublul persoanelor plecate. 

În conformitate cu Recensământul din anul 2012,  comuna Hărău are o populație de 

2135 de locuitori, dintre care 721 locuitori în satul Hărău, care este și reședință de comună, 

483 de locuitori în satul Bârsău, 493 de locuitori în satul Banpotoc și 372 de locuitori în satul 

Chimindia, toate cele patru sate componente ale comunei încadrându-se astfel în categoria 

localităților rurale care au sub 1000 de locuitori. 

În comuna Hărău, populația activă este în număr de 856 de locuitori, dintre care 770 

sunt persoan ocupate, iar 86 sunt șomeri (aproximativ 5%), numărul celor din urmă aflându-

se în creștere perioada 2004 – 2013.  

Locuitorii comunei Hărău sunt în general salariaţi în diferite întreprinderi şi fabrici 

datorită proximității față de oraşele Deva şi Simeria. 59%  angajați/salariați, 24% lucrători pe 

cont propriu, 16% lucrători familiali (neremunerați), 7%  patroni/angajatori. Un procent de 

aproximativ 10% lucrează în agricultură. În ceea ce privește populația inactivă, aceasta este 

reprezentată în procent de 43% de către pensionari, 23% reprezintă elevii și studenții, 

respectiv 7% casnicele. 

Potrivit ultimelor recensăminte,  locuitorii în vârstă de peste 60 de ani reprezintă  

aproape o treime din populația totală a comunei. Luând în considerare starea natalității, acest 

fapt confirmă fenomentul îmbătrânirii populației înregistrat în ultima perioadă în spațiul rural 

românesc. 

Rata negativă de creștere a populației, îmbătrânirea populației precum și insuficiența 

locurilor de muncă sunt disfuncționalități majore, care pun în pericol dezvoltarea comunei.  
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 Aspecte economice 

Funcția economică principală a comunei este reprezentată de agricultură și 

silvicultură, iar din punct de vedere al dinamicii economice, sectoriul industrial are cea mai 

mare pondere în cifra de afaceri.  

Din punct de vedere al activităților economice, populația activă ocupată se dedică în 

procent de 40% (422 de persoane) agriculturii, vânătorii și serviciilor anexe, 8% (83 de 

persoane) prelucrării lemnului, fabricării produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, 

fabricării articolelor din paie și din materiale vegetale împletite, 4% (44 de persoane) 

comerțului cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor si motocicletelor, iar 4% (43 de 

persoane) industriei alimentare. 

 Industria 

În prezent,  activitatea industrială este reprezentată de firme ce își desfășoară activitatea 

în următoarele domenii: 

- industria mică – fabrică de mobilă la Chimindia; 

- fabrică de cherestea la Chimindia; 

- confecţii metalice la Hărău; 

- moară cereale la Hărău şi Bîrsău; 

- Comerţ - magazine alimentare în toate satele comunei; 

- magazin de materiale de construcţii la Hărău; 

- ferme agricole – ferma de animale la Hărău 

 Agricultura 

Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Hărău este creşterea animalelor. Exploataţiile 

agricole se află grupate în gospodării individuale şi exploataţii familiale. Marea majoritate a 

gospodăriilor deţin teren arabil de până la 2,5 ha, acesta fiind împărţit în mai multe parcele.  

Exploatarea agricolă se face preponderent individual și pe suprafeţe mici. Producţiile 

sunt în general modeste, atât datorită calităţii reduse a solului, dar mai ales neaplicării 

integrale a prevederilor tehnologiilor de cultivare a cerealelor. 

 

Producţiile obţinute din culturile vegetale sunt folosite pentru consumul propriu, iar 

lucrările agricole pe raza comunei se realizează atât cu mijloace mecanice, cât şi cu mijloace 

cu tracţiune animală. 

Pentru o perspectivă bună de dezvoltare, agricultura constitue o prioritate pentru  

comună şi trebuie intens valorificată deoarece reprezintă suportul de bază pentru activitatea 

locuitorilor din comună.  

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în limita teritoriului administrativ al comunei 

Hărău, ilustrează categoriile de folosință ale terenurilor, conform evidențelor cadastrale și al 

reglementărilor în vigoare. Suprafața totală a ariei geografice aparținătoare a comunei este de 

4987 hectare, din care suprafața agricolă este de 2.925 ha, reprezentând 58,65% din suprafața 

comunei. Suprafața agricolă se compune din: teren arabil, fânețe, pășuni, livezi și vii. 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 19 

 

Plan de încadrare în teritoriu al Comunei Hărău- bilanț teritorial 

 
 

TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

AL UNITĂȚII DE 

BAZĂ 

CATEGORII DE FOLOSINȚĂ (Ha) 

Agricol Neagricol TOT 

Arabil Pășuni Fânețe Livezi, 

vii 

Păduri Ape Drumuri Curți, 

constr. 

Neprod.  

INTRAVILAN + 

EXTRAVILAN 

1691 730 263 17 1703 120 124 183 104 4935 

TOTAL AGRICOL/ 

NEAGRICOL 

2701 2234 4935 

% din total 54,73 45,27 100 
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Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilan: 

 

ZONE 

FUNCȚIONALE 

SUPRAFAȚA (ha) 

Hărău Bîrsău Banpotoc Chimindia 

Ex. Prop. Ex. Prop. Ex. Prop. Ex. Prop. 

LOCUINTE SI 
FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE 89,62 140,82 79,68 141,73 41,70 80,71 31,60 53,03 

UNITATI 
INDUSTRIALE SI 
DEPOZITE 9,06 3,21 0,50 0,50 1,70 1,70 2,95 22,95 

UNITATI AGRO 
ZOOTEHNICE 5,85 5,85 2,50 2,50 2,10 2,10 5,35 5,35 

INSTITUTII SI 
SERVICII DE INTERES 
PUBLIC 2,80 2,80 1,40 5,81 0,85 0,85 1,80 1,80 

CAI DE 
COMUNICATIE SI 
TRANSPORT, din 
care: 5,30 5,30 4,50 4,50 2,95 2,95 1,85 1,85 

Rutiere 5,30 5,30 4,50 4,50 2,95 2,95 1,85 1,85 

Feroviare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aerian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPATII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, 
PROTECTIE 0,70 0,70 12,70 12,70 18,50 18,50 2,15 2,15 

CONSTRUCTII 
TEHNICO EDILITARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GOSPODARIE 
COMUNALA, CIMITIR 2,60 2,60 2,65 2,65 1,60 1,60 2,90 2,90 

DESTINATIE 
SPECIALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TERENURI LIBERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APE 3,20 3,20 1,25 1,25 2,10 2,10 1,15 1,15 

PADURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TERENURI 
NEPRODUCTIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 119,13 164,48 105,18 171,64 71,50 110,51 49,75 91,18 

 

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent al comunei Hărău, 

ilustrează următoarele aspecte : 

- zona de instituții și servicii se află concentrată în localitatea de reședință și în localitățile 

aparținătoare, de regulă în zonele centrale ; 

- zona de locuințe este concentrată în localități (vatra satului); 

- ponderea principală este cea a zonei de terenuri agricole, acestea însumând terenuri 

arabile în intravilan, grădini, fânețe și livezi. 
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2.2. Rețeaua stradală 

În comuna Hărăru, transportul se face pe cale rutieră, circulația feroviară fiind 

inexistentă : nu există linii de cale ferată și nici gară pentru trenuri pe teritoriul comunei, dar 

gara de la Deva se află la 15 km distanță de satul Hărău. 

Din punct de vedere rutier, circulația majoră se desfășoară pe drumul judeţean DJ 107 

A, care străbate teritoriul comunei în partea de nord – sud – est, asigurând legătura spre 

localitatea Bîrsău în partea de nord și spre localitatea Chimindia în partea de est. 

Principalele localități care se leagă prin artera DJ 107 A, sunt: 

 municipiul Deva - situat la 14,5 km spre sud; 

 orașul Orăștie – situat la 29 km spre est; 

 municipiul Alba Iulia - situat la 65,6 km spre est. 

 

Din punct de vedere al conectivității cu alte rute europene, cel mai apropiat nod se 

află la Şoimus (E 68 Nădlac-Brașov). Limitele administrativ teritoriale ale Comunei Hărău 

sunt intersectate de autostradă la km 358+846, respectiv km 364+867. 

Din punct de vedere al legăturilor cu satele aparținătoare, circulaţia majoră în comună 

se desfăşoară pe DJ 107 A și pe DC 129, urmate de drumurile comunale DC 129 C, DC A 29 

și DC 27, precum și pe drumuri forestiere și de exploatare.  

Drumurile ce străbat comuna, ierarhizate în funcție de importanță sunt: 

 traseul autostrăzii A1 Deva-Orăștie. 

 traseul drumului judeţean 761 Şoimuş – Balşa; 

 traseul drumului judeţean 761 A; 

 traseul drumului judeţean 107A Geoagiu – Hărău; 

 traseul drumului comunal 27; 

 traseul drumului comunal 27 A; 

 traseul drumului comunal 27 B; 

 traseul drumului comunal 27 C; 

 traseul drumului comunal 27 D; 

 traseul drumului comunal 129; 

 traseul drumului comunal 129 C. 

 

Comuna Hărău deţine 7 km drum comunal: Hărău - 3.75 km, Bîrsău – 2.35 km, 

Chimindia –0.4 km, Banpotoc – 0.48 km. 

 

Lungime drumuri( KM ) Nemodernizate Modernizate 

Autostrăzi 0 6 km 

Europene 0 0 

Naţionale 0 0 

Judeţene 0 10.3 km 

Orăşeneşti /Comunale 7 km 0 
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Analizând situația generală existentă, se observă o serie de deficiențe la nivelul 

infrastructurii rutiere, ce afectează negativ traficul auto: 

- infrastructura de transport este parțial dezvoltată și modernizată, desfășurarea traficului de 

tranzit în perimetrele satelor determină poluarea aerului din ariile limitrofe și creșterea 

pericolelor de accidente; 

- drumurile comunale/săteşti ce fac legătura între unele sate ale comunei se află într-o stare 

precară; 

- circulaţii la nivel zonal sunt relativ aglomerate pe anumite trasee, în special DJ 107A; 

- drumurile de acces spre satele aparținătoare comunei nu sunt marcate corespunzător; 

- lipsesc şanţuri de drenare a apelor ce însoţesc o parte din infrastructura rutieră, la nivelul 

drumurilor comunale; 

- unele poduri / podețe sunt în stare avansată de degradare, iar altele lipsesc cu desăvârșire; 

- situația trotuarelor nu este bună, ele fiind foarte deteriorate sau lipsind în unele zone; 

- circulația ciclistă nu este asigurată, nu există piste pentru biciclete și enzi alternative 

pentru vehiculele cu tracțiune animală; 

 

2.3. Transport public 

Există autobuze care asigură numai transportul școlar între satele componente ale 

comunei și celelalte sate învecinate, fiind necesară dezvoltarea transportului public bazat pe 

microbuze și autobuze și accesibil întregii populații inclusiv pentru relația Hărău – Deva. 

 

2.4. Transport de mărfă 

Drumul judeţean DJ 107 A este singura cale de acces pentru traficul de transport 

călători și marfă. 

Transportul de mărfuri e necesar în primul rând în industire (fabrica de mobilă la 

Chimindia, fabrica de cherestea la Chimindia; confecţii metalice la Hărău; moara de cereale 

la Hărău şi Bîrsău), dar și în comerț și agricultură – ferma de animale de la Hărău. 

 

Descentralizarea și mijloacele alternative de transport specifice mediului rural: 
 

 
(Sursa: Paul Starkey, Complementing infrastructure: enhancing rural mobility through motorized and non-motorised transport) 
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O situație aparte în cadrul mediilor rurale o reprezintă transportul realizat pe baza de 

tracțiune animală. Pentru acest tip de transport nu există însă o infrastructură dedicată, acest 

fapt afectând negativ elementele de management al traficului. 

 

2.5. Mijloace alternative  

În cazul comunei Hărău, transportul public reprezintă singurul mijloc alternativ de 

deplasare pentru locuitori, însă serviciile de transport public sunt practic inexistente, în 

momentul de față fiind asigurată doar deplasarea școlarilor. 

 

2.6. Managementul traficului 

 Creșterea mobilității, dar și dorința de reducere a congestiei, a numărului de 

accidente și a poluării mediului înconjurator impun o atentă planificare și dezvoltare a 

rețelelor de transport. Studiul de management al traficului stă la baza planificării și 

dezvoltării coerente a rețelelor de transport, atât la nivel național, regional, urban precum și 

rural. În acest sens, studiul de față s-a realizat în vederea dimensionării capacității de 

circulație și, implicit, a sistemului rutier.  

Comuna Hărău se înscrie în cadrul comunităților rurale de mici dimensiuni, 

comunități care în contextul actual sunt într-o continuă dezvoltare urbanistică. Proximitatea 

față de polii urbani Deva și Simeria, va afecta cu siguranță atât dezvoltarea comunei și a 

relațiilor de trafic, fapt ce motivează în plus analiza și diagnoza situației existente în din cele 

patru sate componente, în vederea planificării unei mobilități durabile.  

În momentul de față, în comuna Hărău nu există un sistem de management al 

traficului, nici structuri responsabile cu acest domeniu. Având în vedere dezvoltarea 

urbanistică a zonei, studiul de management al traficului respectă propunerile de zonificare, 

limitele de protecție și strategiile propuse în P.U.G. – ul comunei și propune măsurile 

necesare pentru fluidizarea traficului și evitarea riscurilor de accidente.  

Astfel, în vederea efectuării studiului de management al traficului s-au identificat 

urmăroarele obiective: 

-Starea tehnică și îmbrăcămintea rutieră a drumurilor existente; 

-Identificarea categoriei de importanță a acestora; 

-Identificarea semnelor de circulație existente. 

    

 Pentru culegerea propriu-zisă a datelor s-a folosit un număr de 6 recenzori formați din 

angajați ai S.C. Rheinbrucke S.R.L. precum și colaboratori care au participat la procesul de 

culegere de date pe întreaga perioadă a elaborării studiului de management al traficului. 

Recenzorii participanți au fost coordonați și instruiți de specialiști din cadrul 

S.C.Rheinbrucke S.R.L. Timişoara. În perioada iulie-august, anul 2012, s-au realizat culegeri 
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de date de-a lungul străzilor din fiecare sat studiat. S-au realizat ulterior profile transversale 

în locațiile indicate pe planșe (PTT - Profil Transversal Tip). 

      

Privitor la rețeaua stradală, în fiecare sat există un drum principal de interes județean, 

drumuri secundare de interes local și drumuri vicinale (fundături), accesibile publicului, dar 

care deservesc o suprafață limitată. Singura excepție o face satul Bîrsau care are două 

drumuri principale, din care  unul de interes județean iar celălalt de interes comunal. 

Mai există de asemenea drumuri de exploatare agricolă, care vor fi folosite în baza 

reglementărilor adoptate de către Consiliul Local.  

  

 Deși în prezent nu există un sistem de transport în comun care să conecteze cele patru 

localități, s-a constatat existența a 2 stații de autobuz în Chimindia, 1 stație în Hărău și 3 stații 

în Bîrsău. Microbuzele care transportă școlarii folosesc uneori aceste stații. 

 

 Starea tehnică a rețelei stradale  

 Pentru determinarea stării tehnice a rețelei rutiere semnificative a Comunei Hărău a 

fost realizată o expertizare vizuală în urma căreia au fost constatate următoarele: 

 

TOTAL SUPRAFEȚE DE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ DIN COMUNA HĂRĂU 

Nr. 

Crt. 
Satul 

Supraf. 

A (mp) 

Supraf. 

Av (mp) 

Supraf. 

Dp (mp) 

Supraf. 

Ps (mp) 

Supraf. 

P (mp) 

Supraf. 

Dp+ps 

(mp) 

Supraf. 

Db 

(mp) 

1 Hărău 24.088,0 3.190,0 9.270,5 6.932,0 8.470,0 0,0 0,0 

2 Bîrsău 0,0 16.825,0 11.417,5 40.177,0 7.380,0 0,0 0,0 

3 Banpotoc 2.774,0 17.033,5 2.816,0 35.973,5 0,0 0,0 0,0 

4 Chimindia 15.773,5 967,5 1.242,0 8.970,0 0,0 1.762,0 945,0 

5 Total 42.635,5 38.016,0 24.746,0 92.052,5 15.850,0 1.762,0 945,0 
 

(A-asfalt nou, AV-asfalt vechi, DP-drum pământ, PS-piatră spartă, P-pietriș, DB-dale beton) 

Pentru mai multe informații se pot consulta anexele 1, și 2. 

 Lățimea alternantă a drumurilor din comuna Hărău, precum și îmbrăcămintea rutieră 

degradată a majorității străzilor au o influență puternic negativă asupra condițiilor de trafic. 

Sunt necesare în acest sens lucrări de reabilitare pentru modernizarea spațiilor stradale. În 

momentul de față fiind afectate atât accesibilitatea rutieră a parcelelor din intravilan, cât și 

siguranța pietonilor.  

În vederea fluidizării traficului și a reducerii riscurilor de accidente e necesară 

asfaltarea tuturor străzilor a căror îmbrăcăminte rutieră este în prezent realizată din DP, PS, P 

și DB. De asemenea limitările de viteză sunt recomandate în această situație astfel: 

- pe drumurile județene - limită de viteză de 40 km/h pentru autovehiculele ce depășesc 7,5 t, 

la intrarea în localitate, și de 50 km/h, pentru restul autovehiculelor. 
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- pe drumurile comunale - limită de viteză de 30 km/h pentru toate autovehiculele, în 

interiorul localității și interzicerea accesului autovehiculelor ce depășesc 7,5 t (cu excepția 

riveranilor). 

- pe restul străzilor din interiorul satelor - limită de viteză de 30 km/h pentru toate 

autovehiculele și interzicerea accesului autovehiculelor ce depășesc 3,5 t (cu excepția 

riveranilor).  

Autovehiculele cu supratonaj pot solicita autorităților locale permiterea accesului în 

schimbul unei contravalori fixată prin hotărârea Consiliului Local. 

   

  

 Signalistică 

  

 La nivelul comunei  există foarte puține indicatoare rutiere necesare coordonării 

traficului.  

Semne de circulație existente: 

 

 

SATUL INDICATOR STRADA 
NUMĂR 

BUC. 

  CURBĂ DUBLĂ DJ 107 A 1 

HĂRĂU 
CURBĂ LA 

DREAPTA 
DJ 107 A 1 

  
STAȚIE DE 

AUTOBUZ 
DJ 107 A 1 

  
TRECERE DE 

PIETONI 
DJ 107 A 1 

  
STAȚIE DE 

AUTOBUZ 
DJ 107 A 2 

CHIMINDIA 
CURBĂ LA 

DREAPTA 
DJ 107 A 1 

  
TRECERE DE 

PIETONI 
DJ 107 A 1 

  
ATENȚIE 

ANIMALE 
DJ 107 A 1 

BÎRSĂU OPRIRE DJ 107 A 1 

  
STAȚIE DE 

AUTOBUZ 
DJ 107 A 3 
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TOTAL SEMNE DE CIRCULAȚIE NECESARE ÎN COMUNA HĂRĂU: 

Nr. 

crt. 
Semne de circulație PROPUSE  

Nr. 

Buc. 

1 OPRIRE 41 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 86 

3 DRUM CU PRIORITATE 16 

4 DRUM ÎNFUNDAT 25 

5 PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI 24 

6 TRECERE DE PIETONI 10 

7 
LIMITARE DE VITEZĂ DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE 

VEHICULE 
10 

8 SFÂRȘITUL TUTUROR RESTRICȚIILOR 15 

9 DIRECȚIA DRUMULUI CU PRIORITATE 7 

10 INTERSECȚIE CU UN DRUM FĂRĂ PRIORITATE  1 

11 ATENȚIE COPII 2 

12 CURBĂ DUBLĂ 1 

13 STAȚIE AUTOBUZ 2 

14 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
83 

15 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 7,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelorstul autovehiculelor 
8 

 

Pentru mai multe informații, se poate consulta Anexa 3 – Semnalizarea intersecțiilor și a 

străzilor. 

 

Valoarea estimativă a semnelor de circulație propuse, conform studiului de 

management al traficului realizat în anul 2012, este de: 

NR. 

CRT. 

SEMNE DE CIRCULAȚIE 

PROPUSE  
NR. BUC. 

PREȚ 

BUC(EUR-

fără TVA) 

TOTAL(EUR-

fără TVA) 

1 OPRIRE 41 34,5 1.414,5 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 86 29,5 2.537,0 

3 DRUM CU PRIORITATE 16 34,5 552,0 

4 DRUM ÎNFUNDAT 25 34,5 862,5 

5 
PRESEMNALIZARE TRECERE 

DE PIETONI 
24 29,5 708,0 

6 TRECERE DE PIETONI 10 29,5 295,0 
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7 

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII 

DE VEHICULE 

10 34,5 345,0 

8 
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
15 34,5 517,5 

9 
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
7 34,5 241,5 

10 
INTERSECȚIE CU UN DRUM 

FĂRĂ PRIORITATE  
1 29,5 29,5 

11 ATENȚIE COPII 2 29,5 59,0 

12 CURBĂ DUBLĂ 1 29,5 29,5 

13 STAȚIE AUTOBUZ 2 33 66,0 

14 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 30 

km/h pt. restul autovehiculelor 

83 62,5 5.187,5 

15 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 7,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 30 

km/h pt. restul autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

8 62,5 500,0 

16 TOTAL 331   13.344,5 

 

 

 Siguranța în trafic 

Autoritățile Locale ale Comunei Hărău nu dețin o situație clară a numărului de 

accidente în trafic, însă condițiile de trafic menționate mai sus creează un mediu nesigur 

pentru toți participanții la trafic, fie că sunt conducători de autovehicule, bicicliști sau pietoni, 

cei mai expuși riscurilor fiind copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilități, care întâmpină o 

reală stare de vulnerabilitate în spațiul stradal. 

 

 Sistemul de parcări auto 

Satul Hărău, în calitate de sat-reședință al comunei, găzduiește  sediul Administrației 

Locale, precum și o serie de facilități publice. În fața Primăriei se află un parc organizat şi 

decorat pentru toate vârstele, iar între Primărie şi parc s-a prevăzut şi o parcare publică. În 

rest însă, starea locurilor de parcare este vagă, fiind necesară suplimentarea locurilor de 

parcare în special în zonele centrale ale satelor componente, unde se înregistrează o dinamică 

crescută astfel încât staționarea autovehiculelor să nu îngreuneze condițiile de trafic, 

contribuind astfel la nesiguranța pietonilor, respecitv să nu afecteze suprafețele pietonale și 

puținele spații verzi existente. 
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2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

 

 Zone centrale ale satelor componente 

 

Satul Hărău este cea mai importantă localitate a comunei, datorită rolului său 

multiplu: administrativ, social-cultural și economic, fiind în ierarhia localităților rurale 

clasificată cu rangul IV – sate reședință de comună. Satul Hărău, fiind reședință de comună, 

polarizează viața locuitorilor comunei prin existența de dotări de interes comunal 

administrativ și social-cultural cum sunt: consiliul local, biblioteca, poliția, dispensar uman, 

dispensar veterinar, farmacia, cămin cultural, magazin mixt. Obiectivele de interes public 

sunt răsfirate și dispuse de-o parte și de alta a drumului județean DJ 107 A și pe drumul 

comunal DC 129, între ele fiind intercalate și locuințe. Rolul social-cultural este determinat și 

de tradițiile în timp în domeniul vieții religioase, datorită locului bisericii monument istoric. 

Satul Bîrsău este sat component al comunei Hărău. Localitatea este de tip adunat, cu o 

tramă stradală neregulată, adaptată formei terenului. În cazul acestui sat, se poate delimita și 

o zonă „centrală” în care sunt grupate Școala cu clasele I-IV, Biserica ortodoxă, Biserica 

baptistă, un parc și un spațiu comercial. Căminul cultural și școala se află dispuse pe strada 

principală, împreună cu alte spații comerciale.  

Satul Chimindia este sat component al comunei Hărău, aflat între Hărău și Banpotoc 

urmărind DJ 107 A. Are dotări de interes local ca: școală primară, cămin cultural, biserică 

ortodoxă și penticostală. Satul dispune de un micro-nucleu central unde se găsesc funcțiunile 

publice exceptând bisericile 

 

Satul Banpotoc este sat component al comunei Hărău. Localitatea este de tip adunat, 

cu o tramă stradală neregulată, adaptată formei terenului. Dotările social-culturale existente 

sunt de interes local: școală generală cu clasele I-VIII, grădiniță, cămin cultural, magazin 

mixt, târg de animale, biserică ortodoxă și penticostală, bibliotecă comunală. Instituțiile 

publice sunt răsfirate de-a lungul străzii principale neformând un nucleu central.  

 

Drumul Județean - DJ 107 A - facilitează legăturile cu alte localități ale județului, 

precum și între satele componente ale comunei, fiind totodată însă și un factor de separare 

pentru comunitatea rurală, întrucât străbate așezarea de-a lungul ei, despărțind-o în două 

părți. Din acest punct de vedere, limitarea de viteză și adaptarea condițiilor de mobilitate în 

favoarea pietonului sunt esențiale în vederea ameliorării coerenței comunitare. 

În plus, zonele centrale acolo unde există, respectiv ariile aferente serviciilor publice 

necesită reglementări în vederea ameliorării accesibilității, a extinderii suprafeței pietonale și 

a creșterii atractivității.  
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 Poli ocazionali de atracție și generare de trafic  

 

Din punct de vedere al zonelor de recreere, agrement, odihnă sau tratamente, comuna 

are puține zone special amenajate: parcul cu loc de joacă din fața Primariei Hărău, parcul ce 

leagă instituțiile principale ale satului de-a lungul șoselei principale din satul Bârsău, terenul 

de sport al composesoratului Sigheți și baza sportivă multifuncțională de tip II din spatele 

Școlii Generale Hărău. 

Satele componente au însă o bună relație cu mediul natural: în cazul satului Bârsău, 

întreaga dezvoltare a vetrei satului este influențată de configurația terenului; în satul 

Banpotoc zona e locuit se întinde pe o suprafață mare, desfășurându-se de-a lungul pârâului 

care străbate satul, și e constituită din grupuri de gospodării cu terenuri agricole în jurul lor, 

iar satul Chimindia este un sat de tip răsfirat, cu gospodării mari, cuprinzând de asemenea 

terenurile agricole aferente. 

Așadar, în ceea ce privește funcția de agrement și sport, pe teritoriul administrativ al 

comunei se găsesc puține spații amenajate cum ar fi terenuri de sport sau parcuri, dar 

teritoriul comunei și spațiile intravilane ale acesteia dispun de spații verzi neamenajate într-o 

proporție mare, care ar putea fi transformate în acest sens. 

Comuna Hărău beneficiază de o prezență naturală extraordinară ce poate fi 

valorificată și inclusă în viața orașului – râul Mureș. Malurile acestuia pot fi amenajate și 

taluzate, astfel încât să poată fi inclus într-un circuit turistic și de promenadă, devenind un 

element de conexiune cu municipiul Deva.  Prezența acestuia în imediata apropiere a 

localității poate fi exploată și valorificată prin crearea unor trasee pietonale și a unor piste de 

biciclete care să le conecteze, permițând astfel permeabilizarea zonelor din punct de vedere al 

spațiilor publice și al zonelor de agrement.  

De asemenea, râul Mureș poate fi amenajat astfel încât să permită ambarcațiunilor să 

efectueze transportul persoanelor în scop turistic și de agrement, cu pontoane și centre de 

închirieri, care să deservească drept zone cu funcțiune mixtă – recreere și agrement, comerț, 

servicii, alimentație publică; 
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3. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII 
 

 

Implementarea planului poate să aducă importante schimbări de natură economică 

și/sau socială în comuna Hărău. Modernizarea spaţiului comunal rural poate impune comuna 

ca un spaţiu atractiv pentru investiţii. Determinantă în implementarea planului va fi însă 

capacitatea administraţiei publice locale de a accesa fonduri (judeţene, regionale, naţionale 

sau europene). Evaluarea impactului actual al mobilității are ca scop definirea diagnosticului 

general al condițiilor de trafic în relație cu potențialul de dezvoltare al comunei și anticiparea 

măsurilor necesare pentru ameliorarea acestuia.   

 

 

 Eficiența economică 

Acest obiectiv strategic privește creșterea eficienței și a eficacității din punctul de 

vedere al costului privind transportul de călători și de marfă. 

Comuna Hărău benificiază de un amplasament care favorizează creșterea eficienței 

economice și a competitivității prin proximitatea față de municipiul Deva și orașul Simeria, 

însă această creștere va depinde de capacitatea de conectivitate, atât instrinsecă, precum și 

extrinsecă a localității.  

Starea tehnică a rețelei stradale este factorul principal care afectează negativ eficiența 

transportului, precum și toate celelalte aspecte esențiale ale calității vieții de altfel. 

Modernizarea și reabilitarea drumurilor este esențială în vederea fluidizării traficului și a 

îmbunătățirii condițiilor de circulație, siguranței, creșterii accesibilității zonei, etc.  

Lipsa transportului în comun constituie de asemenea o piedică în fața eficienței 

economice la nivel administrativ, precum și pentru comunitate. Prezența unei rețele de 

transport în comun îmbunătățește accesibilitatea locuitorilor la serviciile publice, susține 

creșterea locurilor de muncă, coeziunea comunitară, dar și atragerea populației din exterior, 

catalizează dezvoltarea spațială, dezvoltarea conexiunii cu municipiul Deva, astfel încât 

implementarea ei este absolut necesară. 

Impactul actual al mobilității asupra eficienței economice este dat de către timpul de 

deplasare, deci de către nivelul de serviciu real de pe rețeaua de transport. Astfel, 

îmbunătățirea mobilității în zonele în care fluxurile de circulație la nivelul comunei 

înregistrează valori ridicate, va avea ca efect direct creșterea eficienței economice. 

Insuficiența locurilor de parcare în zonele centrale ale localităților,  lipsa spațiilor speciale 

pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor contribuie la congestie în anumite perioade ale zilei. 
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 Impactul asupra elementelor de mediu  

Acest obiectiv strategic privește reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor 

de gaze cu efect de seră și a consumului energetic, trebuind avute în vedere în mod specific 

țintele naționale și ale Comunității Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor 

climatice. 

Traficul rutier afectează mediul prin creşterea numărului de autovehicule. 

Autoturismele reprezintă surse mobile de poluare, ceea ce favorizează gradul mare de 

răspândire a poluanţilor, diferenţele de concentraţii depinzând de intensitatea traficului şi 

posibilităţile de dispersie, drumurile județene DJ 107A și DJ 761 fiind cele mai relevante în 

acest sens. Aceste drumuri crează în plus și disconfort acustic pentru populația din perimetrul 

adiacent. 

Circulaţia şi transportul rutier generează NOx, CO2 CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de 

halogenuri de Pb, fum, substanţe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi 

calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot.  

În momentul de față, locuitorii comunei Hărău nu beneficiază de opțiuni în ceea ce 

privește modalitățile de transport, singura variantă discponibilă fiind mașina individuală. Atât 

serviciile, cât și infrastructura comunei se adresează exclusiv circulației motorizate: zonele 

pietonale sunt extrem de reduse, trotuarele lipsesc sau se află într-o stare avansată de 

degradare, nu există infrastructură pentru biciclete, transportul public există doar sub forma 

unor microbuze destinate transportului școlarilor.  

Mai multe informații despre starea factorilor de mediu se pot găsi în Raportul de 

Mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Hărău, realizat în anul 2014.  

 

 Accesibilitate 

Acest obiectiv strategic se referă la punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor 

opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre 

destinații și servicii-cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la 

capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât și accesul nediferențiat, în sensul de a nu 

priva de oportunități de călătorie anumite persoane ca urmare a unor vulnerabilități (fizice, 

psihice, financiare, ori referitoare la categoria de vârstă, sex sau originea etnică). 

 Accesibilitatea în sensul conectivității lasă de dorit atât în ceea ce privește legăturile 

dintre satele componente ale comunei, cât și cele dintre comună și orașele învecinate. În plus, 

legăturile slabe dintre localități afectează negativ posibilitatea  locuitorilor de a face uz de 

anumite servicii sau instituții publice. Optimizarea relațiilor din interiorul comunei, precum și 

îmbunătățirea legăturilor cu orașele învecinate se pot realiza cu ajutorul transportului în 

comun. Stațiile de autobuz existente sunt insuficiente, razele de influență ale acestora fiind 

incapabile să satisfacă întreaga comunitate, fiind astfel necesară suplimentarea lor. 
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 Accesibilitatea pietonală este redusă datorită stării neadecvate sau lipsei trotuarelor, 

dar și a condițiilor de trafic și a caracterului mobilității dezvoltate în favoarea automobilului. 

Calitatea infrastructurii pietonale reduce drastic mobilitatea persoanelor în scaune cu rotile, a 

persoanelor cu copii în cărucioare, a persoanelor cu bagaje, utilizatorii cu mobilitate redusă 

întâlnind astfel dificultăți suplimentare, în lipsa unor elemente de acces specifice. La fel, 

elementele de infrastructură pentru mersul cu bicicleta lipsesc. 

 

 Siguranță 

Acest obiectiv strategic privește creșterea siguranței și a securității pentru toți 

participanții la trafic, fie că sunt călători sau pietoni, și pentru comunitate în general.  

Starea precară a trotuarelor, lipsa semnalizării și a zonelor de prioritate pentru pietoni, 

lipsa transportului în comun care duce la creșterea numărului de autovehicule, insuficiența 

locurilor de parcare care duce la parcarea sau staționarea vehiculelor în zone nepermise, lipsa 

pistelor pentru bicicliști, lipsa benzilor alternative pentru traficul bazat pe tracțiune animală 

sunt factori ce afectează negativ siguranța în trafic.  

În plus, penetrarea localității de către DJ 107A aduce traficul de tranzit și de trecere 

înăuntrul comunității, contribuind semnificativ la reducerea siguranței rutiere. Lipsa spațiilor 

speciale pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor pune uneori în pericol pietonii și cicliștii 

din cauza ocupării inadecvate a spațiului comun de pe șosea și a trotuarelor. Toți pietonii sunt 

utilizatorii vulnerabili  ai rețelelor stradale, fiind neprotejați pe cea mai mare parte dintre 

drumurile ce fac legătura cu alte localități. 

 

 Calitatea vieții 

Acest obiectiv strategic privește contribuția la creșterea atractivității și a calității 

mediului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. 

O mare parte din traficul de tranzit și de trecere traversează comuna prin zone centrale 

ale localităților componente iar traficul greu de tranzit traversează de asemenea zonele 

rezidențiale. Traficul ridicat reduce drastic adecvarea pentru trai și calitatea experienței 

pietonale, prezența drumului județean producând practic o sciziune în cadrul comunității. 

Lipsa de siguranță în trafic afectează atât viața socială la nivelul comunei cât și 

perspectivele de dezvoltare demografică, lipsa transportului în comun, a modalităților 

alternative de transport, a infrastructurii pentru biciclete, a locurilor de parcare  generează un 

nivel scăzut al accesibilității și al atractivității, toate acestea având un impact negativ asupra 

calității vieții.  

Sunt necesare în acest sens măsuri pentru creșterea siguranței pietonilor și 

bicicliștilor, creșterea siguranței în preajma unităților de învățământ, crearea de spații publice 
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sigure și accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, reducerea volumului de 

autovehicule și a vitezelor de deplasare, creșterea gradului de utilizare a transporturilor 

blânde – mers pe jos și cu bicicleta, creșterea ponderii spațiilor destinate circulațiilor 

pietonale, cu bicicleta și pentru petrecerea timpului liber, crearea unei zone în care pietonii, 

bicicliștii și conducătorii auto coexistă în condiții de siguranță și confort.  

Toate acestea vor duce la creșterea nivelului de vitalitate al zonelor, creșterea 

spiritului comunitar, creșterea valorii pe piața imobiliară a imobilelor și a afacerilor și, 

implicit creșterea calității vieții și a locuirii. 

PMUD îşi propune să estimeze direcţiile posibile de evoluţie ale localităţilor prin 

valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent pe teritoriul administrativ al 

comunei Hărău. 

Evoluția comunei va fi puternic influențată de proximitatea acesteia de polul urban 

Deva, pe care îl poate susține în dezvoltare, Hărăul situându-se la o distanță de aproximativ 

14,5 km. De asemenea, localizarea comunei pe drumul județean DJ 107 A, favorizează 

dezvoltarea Hărăului din punctul de vedere al turismului și economic.  

Depopularea continuă și îmbătrânirea accentuată a populației în mediul rural sunt cea 

mai evidentă consecință a perturbațiilor majore produse în acest sector în ultimele decenii. 

Planul de Amenajare al Teritoriului Național ridică această problemă la un obiectiv de 

importanță națională, încercându-se urmărirea creșterii nivelului general al vieții economic-

sociale și culturale, precum și asigurarea unor condiții echivalente în toate zonele țării și 

evitarea accentuării dezechilibrelor existente sau apariția altora. 

Strategia de dezvoltare și structurare a rețelei de localități urmărește asigurarea unei 

relații armonioase între localitate-teritoriu și între localitate-mediu, având la bază principiile 

dezvoltării durabile, echilibrarea internă, deschiderea porților de relaționare cu exteriorul, 

valorificarea potențialităților, complemenaritatea funcțională și descentralitatea. 

Baza întregii dezvoltări va fi satisfacerea nevoilor umane, păstrând sau chiar 

accentuând specificul local cultural și economic. Urbanizarea spațiilor intravilane trebuie 

realizată eficient și pe termen lung, asigurându-se în același timp și condiții de dezvoltare 

continuă. 

Printre direcțiile majore necesare dezvoltării amintim: 

• Extinderea sau realizarea (după caz) a rețelelor edilitare; 

• Modernizarea tuturor căilor de acces în cadrul localităților; 
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4. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 
 

 

4.1. Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale 

 

În cazul comunei Hărău, nu este cazul. Pentru definirea viziunii de dezvoltare, s-au 

conturat trei scenarii posibile. care au fost mai apoi analizate în relație cu impactul 

mobilității, în vederea stabilirii priorităților de intervenție. 

În vederea alcătuirii scenariilor posibile ale dezvoltării mobilității urbane, s-au luat în 

considerare o serie de criterii având ponderi diferite în fiecare dintre scenariile propuse, 

influențând astfel în mod diferit conturarea acestora:  

 

1.  Corelarea cu predicțiile socio-economice; 

Acestea sunt la rândul lor prezentate în 3 variante de scenarii: 

 

 pesimist - inversează tendința de creștere datorată sporului migrator și accentuează 

                 tendințele înregistrate la nivel de natalitate și îmbătrânire a populației; 

 realist      -preia tendința actuală de creștere, care indică o creștere cu o medie de 6% a  

                 populație; 

 optimist  -se bazează pe o creștere de ~12% a numărului de locuitori, ca urmare a  

                 măsurilor proactive bazate pe creșterea atractivității comunei; 

 

 

2. Corelarea cu tendințele și posibilitățile (resursele) de dezvoltare proprii localității, în 

acord cu dinamica recentă, dar și cu cea viitoare, bazată pe disponibilul de resurse 

funciare; 

 

3. Corelarea cu tendințele de dezvoltare la nivel regional și periurban, în special prin 

legătura cu Municipiul Deva, care ar putea permite dezvoltarea comunei sub formă de 

zonă de suburbie, beneficiind de toate facilitățile date de relația cu un centru urban; 

 

4. Corelarea cu viziunea strategiei de dezvoltare a comunei Hărău, urmărind menținerea 

unui echilibru între creșterea (inclusiv spațială) a localității și modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii, asigurând o formă durabilă de mobilitate; 

 

5. Corelarea cu necesitatea ameliorării unor situații deficitare din ariile periferice și cele 

destinate extinderii zonei rezidențiale, respectiv de creștere și dezvoltare echilibrată a 

localității, prin plasarea inteligentă a investițiilor și a dotărilor pentru a optimiza 

funcționarea sa; 
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6. Urmărirea efectului optim (raport bun între durata de implementare și amplificarea 

efectului), luând în considerare, cu prioritate, termenul de timp scurt necesar pentru 

implementarea unor măsuri; 

 

7. Posibilitatățile de dezvoltare a unor parteneriate, în vederea facilitării implementării 

măsurilor din punct de vedere financiar, în relație cu efectul pe termen lung al 

acestora (restructurarea mobilității, reducerea poluării, creșterea calității vieții etc). 

  

 

DEFINIREA SCENARIILOR: 

 

Pentru a stabili structura scenariilor, s-a folosit metoda diagramei DPSIR, care 

prezintă sintetizat structurile procesuale de tip cauză-efect, aflate la baza planificării 

mobilității. 

 

 

 
 

 

 Adaptând această diagramă la realitățile comunei Hărău, putem identifica astfel: 

 

1. DETERMINANȚI 

 Economici: nivelul activităților economice, tipul activităților economice, bugetul local 

 Demografici: structura și dinamica populației, tendințele din ultimii 5-10 ani 

 Administrativi: gradul de gestionare a problemelor administrative 

 Culturali: Mentalitate, obiceiuri individuale și colective 

 

DETERMINANȚI

PRESIUNI

STAREIMPACT 

RĂSPUNS
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2. PRESIUNI 

 Economice: dinamica forței de muncă, a funcțiunilor și a activităților care necesită 

spații adecvate 

 Demografice: Sporul natural negativ, fenomenul migrației 

 Administrative: Nevoia reorganizării administrative în vederea gestionării mobilității 

în conformitate cu legislația europeană 

 Culturale: adaptarea unor modele străine localității și comunității aferente 

 

3. STARE 

 Economică: tendința creșterii ratei de motorizare 

 Socio-demografică: calitatea vieții scăzute, lipsa siguranței în trafic 

 Administrativă: ineficiență, lipsa de organizare 

 Culturală: obișnuința cu modele de transport nesustenabile 

 Mediu: poluarea aerului datorită emisiilor de gaze ale autovehiculelor 

 

4. IMPACT 

 Economic: creșterea costului de trai datorită dependenței de automobil 

 Socio-demografic: accentuarea disparităților sociale datorită diferențelor de 

accesibilitate  

 Administrativ: atractivitate scăzută, incapacitatea de a atrage investitori 

 Mediu: creșterea poluării aerului cu CO2. 

 

5. RĂSPUNS 

 Economic: necesitatea unor măsuri economice de susținere a politicilor de mobilitate 

durabilă 

 Social: necesitatea informării populației asupra avantajelor mobilității durabile și a 

utilizării mijloacelor alternative de deplasare  

 Administrativ: - necisitatea unor programe specifice mobilității  urbane și a orientării 

politicilor locale către mijloace nemotorizate de deplasare 

 

 

SCENARIUL 1: realist pesimist 

 

Acest scenariu prevede menținerea stării actuale a mobilității în comuna Hărău și propune 

o perspectivă pesimistă de dezvoltare din punctul de vedere al aspectelor socio-demografice 

și economice pentru orizontul de timp 2021:  

 

- stagnare demografică sau chiar o ușoară descreștere demografică, reprezentând o 

depreciere a tendinței actuale prin desconsiderarea imigrației; 

- stagnarea economică sau chiar o ușoară descreștere a acesteia, reprezentând continuarea 

tendinței actuale; 

- descreșterea calității factorilor de mediu, preluând tendințele actuale de accentuare a 

poluării;  
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- dezvoltarea spațială a localității este marcată creșterea periferică de mică densitate, prin 

introducerea unor terenuri în intravilan și expansiunea zonei rezidențiale în mod organic;   

- gradul de motorizare este în creștere datorită lipsei alternativelor de transport; 

- atractivitatea și imaginea comunei se depreciază în special datorită relației dintre 

amplasament și accesibilitate, în lipsa unei rețele de transport în comun; 

 

Impactul acestui scenariu, estimat pe fiecare domeniu al mobilității urbane, se poate 

exprima astfel: 

 

a) Racordarea mobilității în teritoriu 

- scădarea vizibilității, a atractivității și a competitivității comunei; 

- pierderea oportunităților de dezvoltare în relație cu orașele Deva și Simeria, respectiv de 

colaborare cu localitățile din apropiere 

b) Infrastructura și circulația rutieră 

- degradarea suplimentară a drumurilor 

- creșterea timpului consumat în trafic 

- scăderea vitezei medii de deplasare a autovehiculelor 

- creșterea numărului de accidente în trafic 

- creșterea poluării fonice și creșterea emisiilor CO2 peste limitele admise 

c) Transportul în comun 

- scăderea interesului pentru transportul în comun, datorită neracordării la cererea socială 

d) Infrastructura și circulația nemotorizată: pietonală și velo 

- -accentuarea lipsei de siguranțe pietonale 

- -nu există infrastructură pentru biciclete 

e) Parcare 

- parcare haotică și fără beneficii economice pentru administrația locală 

 

SCENARIUL 2:  realist-optimist 

 

În acest caz se anticipează astfel: 

- creștere demografică în jurul ratei de 5%, reprezentand continuarea tendinței actuale;  

- creștere economică cu o rată în jurul valorii de 5% a locurilor de muncă, prin 

ameliorareaa situației sectorului industrial, cuplată cu o apreciere moderată a sectorului de 

agricultură și a serviciilor  

- calitatea factorilor de mediu este încă în scădere 
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- dezvoltarea spațială este marcată de extinderea intravilanului, și de construcția de noi 

cartiere conform reglementărilor din RLU, susținute și de o serie de măsuri menite să 

sporească calitatea vieții de eficientizare a accesului la punctele de interes; 

- gradul de motorizare este în creștere ușoară, bazat pe un grad de mobilitate sporit, dar este 

contrabalansat de măsuri în sprijinul circulației nemotorizate; 

- atractivitatea și imaginea zonei este în dezvoltare, datorită valorilor patrimoniale naturale 

și construite, precum și a statutusului economic; 

 

Impactul acestui scenariu, estimat pe fiecare domeniu al mobilității urbane, se poate 

exprima astfel: 

 

a) Racordarea mobilității în teritoriu 

- vizibilitatea, atractivitate și competitivitatea comunei crește, odată cu dezvoltarea 

turismului și a creșterii economice, crescând totodată și sporul migrator; 

- un fenomen turistic, susținut și de strategia Dunării, solicită noi trasee turistice și o 

îmbunătățire a accesului, inclusiv prin piste pentru biciclete; 

- realizarea podului peste Mureș constituie o șansă majoră pentru dezvoltarea loalității pe 

termen lung, prin îmbunătățirea conectivității cu municipiul Deva; 

b) Infrastructura și circulația rutieră 

- timpul consumat în trafic înregistrază o ameliorare semnificativă în zonele centrale ale 

satelor și pe drumul de legătură cu orașul Deva; 

- modernizarea drumurilor comunale duce la eficientizarea traficului între localități; 

- îmbunătățiri ale intersecțiilor și o serie de parcaje îmbunătățesc securitatea și 

accesibilitatea la punctele de interes; 

- crearea de noi traversări ale căii ferate optimizează accesibilitatea între cele două părți 

ale Brăilei, fiind posibile noi legături în special în zona de nord a orașului; 

- limitarea vitezelor în interiorul localităților îmbunătățesc calitatea locuirii;  

 

c) Transportul în comun 

- este introdusă o rețea de transport în comun pentru cele patru localități ale comunei, 

precum și pentru legătura cu orașul Deva 

- îmbunătățirea concectivității și accesibilității prin modernizarea stațiilor de autobuz 

existente și crearea unor noi stații în satele Chimindia și Banpotoc; 

d) Infrastructura și circulația nemotorizată: pietonală și velo 

- realizarea unor piste ciclabile de-a lungul drumurilor strategice îmbunătățesc 

accesibilitatea  

- inserția unor benzi dedicate transportului pe bază de tracțiune animală se racordează la 

nevoile reale ale comunității, păstreză identitatea locului și sporesc totodată diversitatea 

modurilor de deplasare; 
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- modernizarea și comletarea infrasrtucturii de trotuare și amenajarea unor zone pietonale 

cresc siguranța și calitatea spațiului public; 

e) Parcare 

- îmbunătățire a organizării parcării în zonele centrale și în noile zone rezidențiale; 

- realizarea unui program de parcări cu taxă aduce venituri suplimentare administrației 

locale  

 

 

SCENARIUL 3: optimist cu rezultate maxime 

 

Acest scenariu propune o dezvoltare considerabilă din punct de vedere socio-economic, 

cu efecte vizibile asupra condițiilor de trai și a imaginii localității: 

- creștere demografică în jurul ratei de 10%, reprezentând o apreciere importantă față de 

tendința actuală, amplificată și de o creșterea zonei rezidențiale; 

- creștere economică cu o rată în jurul valorii de 5% a locurilor de muncă, prin 

ameliorareaa situației sectorului industrial, cuplată cu o apreciere moderată a sectorului de 

agricultură și a serviciilor, în plus susținută de dezvoltarea noilor zone rezidențiale  

- calitatea factorilor de mediu este rămâne constantă, dar efecte negative înregistrându-se la 

nivelul drumurilor județene, unde se constată o creștere a nivelului mobilității; 

- dezvoltarea spațială este marcată de extinderea intravilanului, și de construcția de noi 

cartiere conform reglementărilor din RLU, susținute și de o serie de măsuri menite să 

sporească calitatea vieții de eficientizare a accesului la punctele de interes; 

- gradul de motorizare este în creștere ușoară, bazat pe un grad de mobilitate sporit, dar este 

contrabalansat de măsuri în sprijinul circulației nemotorizate și a unei mobilități durabile 

bazate pe transport ecologic; 

- atractivitatea și imaginea zonei este în dezvoltare, datorită valorilor patrimoniale naturale 

și construite, precum și a statutusului economic; 

 

Impactul acestui scenariu, estimat pe fiecare domeniu al mobilității urbane, se poate 

exprima astfel: 

 

a) Racordarea mobilității în teritoriu 

- vizibilitatea, atractivitatea și competitivitatea comunei crește semnificativ, ca urmare a 

dezvoltării noilor zone rezidențiale, a modernizării drumurilor de acces, a cooperării cu 

municipiul Deva, cu orașul Simeria și cu alte localități din împrejurimi;  

- realizarea podului peste Mureș și mobilarea malurilor acestuia cu zone pietonale și piste 

pentru bicicliști crește nivelul de coeziune dintre cele două localități (comuna Hărău, 

municipiul Deva) și îmbunătățește calitatea vieții pentru comunitățile aferente; 
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b) Infrastructura și circulația rutieră 

- infrastructura regională produce o amplificare a mobilității care pune presiune pe 

infrastructura comunei; 

- extinderea localităților are drept consecință extinderea rețelei de drumuri; 

- podurile existente sunt modernizate, iar alte poduri noi sunt construite, pentru facilitarea 

accesibilității populației; 

c) Transportul în comun 

- apar extensii ale rețelei de transport cu stații aferente noilor zone rezidențiale; 

- transportul public ecologic protejează factorii de mediu, vehiculele fiind accesibile și 

pentru persoanele cu dizabilități; 

- îmbunătățiri la nivelul conectivității cu palierul rutier și cu moduri blânde de deplasare 

încurajează densitatea și diversitatea funcțională; 

d) Infrastructura și circulația nemotorizată: pietonală și velo 

- noi trotuare și piste pentru bicicliști, precum și zonele ”shared space” fac posibilă o 

accesibilitate generalizată și în zonele periferice ale localităților componente 

- infrastructura pentru biciclete presupune și puncte pentru închiriat biciclete, respectiv 

locuri de ”parcare” a acestora, în vederea creșterii atractivității acestui mod de deplasare; 

- -spațiile pietonale beneficiază de toate facilitățile necesare persoanelor cu dizabilități;  

e) Parcare 

- îmbunătățirea organizării parcării în zonele centrale, precum și în noile zone rezidențiale 

construite, cu prevederea unor locuri de parcare pentru șoferii cu dizabilități 

- realizarea unui program de parcări cu taxă aduce venituri suplimentare administrației 

locale 

 

Concluzii - descrierea abordării scenariilor alternative: 

 

Scenariul ales S1 S2 S3 

Calendar 2016-2020 2016-2020 

2020-2030 

2016-2020 

2020-2030 
 

Descriere -Cheltuieli financiare 

minime pentru maxi-

mizarea performanței 

infrastructurii de 

transport existente 

-Optimizează perfor- 

manța rețelei  

existente, pune un 

accent semnificativ 

asupra modurilor  

 

durabile de a crește 

-Optimizează 

performanța rețelei 

existente, oferă 

îmbunătățiri 

semnificative și  

 

durabile de transport 
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accesul și a îmbună-

tăți calitatea vieții 

și include noi scheme 

de infrastructură 

pentru rețelele de 

transport public  
 

 

Proiecte/măsuri 

incluse 

- Îmbunătățiri cu cost 

redus ale ntersecțiilor  

- Măsuri de prevenire 

ale accidentelor  

- Îmbunătățiri ale 

intersecțiilor  

- Treceri de pietoni și 

reglementări de trafic 

- Consolidarea rețelei 

pietonale  

- Piste de biciclete  

- Îmbunătățiri ale 

serviciilor de 

transport public 

- Zone de Parcare 

Controlată  

- Sistem de Gestionare 

a Traficului  

-Întreținerea 

drumurilor 

 

-Noi poduri 

-Noi drumuri în 

vederea  conectării la 

autostradă 

-Extinderea rețelelor 

de transport public 

-Extinderea 

infrastructurii pentru  

biciclete 

-Structuri noi pentru 

parcări 

 

 

 

4.2. Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor 

 

În timp ce îmbunătățirile aferente infrastructurii sunt necesare și vitale pentru a 

asigura că sistemul de transport funcționează la un nivel acceptabil de servicii, viitorul 

transportului în comuna Hărău și împrejurimi este implementarea treptată a unei strategii 

durabile, care să cuprindă sfera de transport public, gestionarea cererii și controlul traficului 

urban astfel încât calitatea vieții și a mediului să fie semnificativ îmbunătățită. Astfel, 

viziunea privind PMUD constă în realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil 

și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și care să asigure o 

bună calitate a vieții în satele componente ale comunei Hărău. 

Abordarea în dezvoltarea PMUD corespunde acestei viziuni și ia în considerare toate 

caracteristicile mai sus prezentate ale localității, fundamentale fiind aspectele sociale, 

culturale, de mediu și economice. S-au avut în vedere atât aspectele locale, cât și cele 

strategice legate de problemele de transport, așa cum au fost identificate în procesul de 

elaborare a planului. Dezvoltarea în timp a sistemului de transport public va juca un rol major 

în creșterea și sustenabilitatea economică a comunei. Există, prin urmare, mai multe 

obiective-cheie de nivel înalt, care trebuie luate în considerare la elaborarea PMUD, precum 

 .a cum este prezentat în tabelul de mai jos܈ionale auxiliare, a܈i o serie de obiective opera܈
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Nr.

crt. 

OBIECTIVE PRINCIPALE OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

1. ACCESSIBILITATE - Să asigure că 

tuturor cetățenilor le sunt oferite 

opțiunile de transport care permit 

accesul la destinații și servicii 

esențiale;  

 Implementarea unei rețele de transport în 

comun  

 Creșterea numărului de persoane cu acces 

ridicat la serviciile de transport public 

pentru destinațiile majore 

 Realizarea unei infrastructuri de piste de 

biciclete 

 Creșterea accesibilității pentru pietoni 

(calitatea suprafețelor, treceri de pietoni și 

obstacole) 

 Reducerea numărului de vehicule în 

căutarea unui loc de parcare sau parcate 

ilicit 

 Îmbunătățirea accesibilității spre 

municipiul Deva 

 

2 SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE   Reducerea accidentelor rutiere  

 Îmbunătățirea siguranței pietonilor și 

bicicliștilor 

 Creșterea nivelului de conștientizare cu 

privire la siguranță și securitate  

  Reducerea numărului de vehicule parcate 

necorespunzător 

3 MEDIU - Reducerea poluării 

aerului, apei, solului, a poluării 

fonice, a emisiilor de gaze cu efect 

de seră și a consumului de energie; 

 Reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, 

PM10 și CO2  

 Reducerea nivelului de zgomot și vibrații 

 Păstrarea biodiversității 

 Păstrarea integrității siturilor Natura 2000  

 Reducerea netă a riscului de poluare a apei 

și solului prin proiectarea corecta de noi 

infrastructuri  

 Reducerea consumului de material și de 

producție a deșeurilor  

 Creșterea procentului de vehicule ecologice 

4 EFICIENȚA ECONOMICĂ - Să 

îmbunătățească eficiența și 

eficacitatea din punct de vedere a 

costurilor a transportului de 

persoane și mărfuri; 

 Extinderea zonei pietonale  

 Creșterea nivelului de conștientizare cu 

privire la moduri alternative de transport 

 Creșterea ponderii modurilor de transport 

non-auto  

 Reducerea timpului de deplasare 
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 Reducerea aglomerării în trafic  

 Reducerea costurilor de operare a 

vehiculelor (întreținere) 

5 CALITATEA MEDIULUI URBAN 

- Să contribuie la creșterea 

atractivității și calității mediului 

urban și a urbanismului în beneficiul 

cetățenilor, economiei și societății în 

ansamblul său. 

 Echilibrarea utilizării spațiului drumului 

pentru a reduce dominația vehiculelor 

private 

 Protejarea și îmbunătățirea patrimoniului 

cultural  

 Creșterea nivelului de conștientizare cu 

privire la mobilitatea durabilă 

 

Pe parcursul procesului de elaborare a PMUD al comunei Hărău, a fost realizată o 

analiză a condițiilor existente, ducând la identificarea unui număr de probleme, așa cum sunt 

rezumate în Secțiunea 2 din prezentul document. Identificarea problemelor a condus la 

elaborarea unui set de recomandări preliminare necesare în abordarea problemelor. Măsurile 

și proiectele identificate au fost grupate conform următoarelor direcții  de acțiune: 

- Consolidarea capacității instituționale și pregătirea administrației publice pentru 

implementare PMUD 

- Stimularea mersului pe jos/ cu bicicleta și creșterea atractivității mediului rural 

- Asigurarea unei mobilități durabile și echitabile prin oferta de transport public  

- Managementul staționării autovehiculelor 

- Ameliorarea infrastructurii rutiere și a condițiilor de siguranță în trafic 

- Îmbunățărirea eficienței de gestionare a traficului 

- Logistică urbană și corelarea dintre interesul public și cel privat în gestiunea mobilității  

- Îmbunătățirea integrării dintre transport și planificarea urbană 

- Eficientizarea monitorizării și implementării PMUD 

- Gestionarea integrată a mobilității - Managementul comunicării și promovării 

mobilității urbane durabile 

 

Aceste direcții au fost ulterior regrupate în vederea eficientizării gestionării lor după 

cum vom prezenta în capitolul următor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 44 

 

5. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE A 

MOBILITĂȚII URBANE 
 

 

5.1. Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport 

 

D1_1:    ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI DE GESTIONARE A TRAFICULUI 

 M1_1.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii stradale prin refacerea îmbrăcămintei 

         rutiere pentru zonele aflate în stare avansată de degradare  

 M1_1.2. Modernizarea străzilor fără îmbrăcăminte rutieră impermeabilizată (pietruite sau  

                   de pământ).  

 M1_1.3. Crearea de noi drumuri care să faciliteze accesul la parcelele agricole, respectiv  

         accesul la noile zone rezidențiale 

 M1_1.4. Modernizarea tramelor stradale existente 

 M1_1.5. Îmbunătățirea unor intersecții critice identificate în afara localităților  

 

 

D1_2:    STIMULAREA MERSULUI PE JOS/ CU BICICLETA ȘI CREȘTEREA   

              ATRACTIVITĂȚII MEDIULUI RURAL  

 M1_2.1. Îmbunătățirea calității rețelei pietonale inclusiv reabilitarea trotuarelor în zonele  

         centrale ale localităților, a primăriei și altor instituții publice (școli, cămine  

         culturale,etc.) 

 M1_2.2. Completarea rețelei de trotuare la nivelul întregului teritoriu adminitrativ al   

comunei Hărău 

 M1_2.3. Integrarea sistemelor de acces pentru persoanele dizabilitate 

 M1_2.4. Realizarea unor treceri de pietoni in zonele aglomerate sau aflate în proximitatea  

insituțiilor de învățămând și a căminelor culturale din satele componente ale  

comunei  

 M1_2.5. Amplasarea de indicatoare de orientare și elemente de signalistică necesare pe  

întreg teritoriul administrativ al comunei 

 M1_2.6. Restructurare profile stradale în beneficiul pietonilor, bicicliștilor și transportului  

în comun 

 M1_2.7. Realizarea unei infrastructuri coerente de piste de biciclete  și conectarea  

acesteia cu atracțiile turistice și locațiile importante 

 M1_2.8. Amplasarea unui punct de închiriere a bicicletelor în satul Hărău  

 M1_2.9. Proiecte pentru limitarea vitezei de deplasare la 30 km/h în jurul școlilor și în  

zonele rezidențiale, crearea zonelor cu limitare de viteză de tipul „home zones” 

 M1_2.10.Spațiu comun (shared space) în zonele centrale ale localităților, precum și în  

noile zone de dezvoltare rezidențială, în vederea creșterii suprafeței pietonale 
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 M1_2.11.Realizarea unei benzi pentru mijloacele de transport bazate pe tracțiune animală 

 M1_2.12.Reabilitarea podurilor și podețelor existente și construcția unor poduri noi 

 M1_2.13.Amenajarea unor coridoare pietonale, de-a lungul cursurilor de apă  

 

 

D1_3:  ASIGURAREA UNEI MOBILITĂȚI DURABILE ȘI ECHITABILE PRIN 

OFERTA DE TRANSPORT PUBLIC 

 M1_3.1. Asigurarea unei rețele de transport în comun între cele 4 localități ale comunei și  

        municipiul Deva  

 M1_3.2. Introducerea unor mijloace de transport în comun ecologice 

 M1_3.3. Modernizarea stațiilor de autobuz existente, inclusiv a infrastructurii pietonale  

de acces la acestea  

 M1_3.4. Amplasarea de noi stații de autobuz în localitățile comunei, astfel încât acestea  

să fie ușor accesibile tuturor locuitorilor 

 M1_3.5. Introducerea unui serviciu de transport naval în scop turistic pe râul Mureș,  

        respectiv amenajarea unui nod intermodal cu toate facilitățile aferente. 

 

 

5.2. Direcții de acțiune și proiecte operaționale 

 

D2_1:    ÎMBUNĂTĂȚIREA INTEGRĂRII DINTRE TRANSPORT ȘI  PLANIFICA-

REA URBANĂ  

 

 M2_1.1. Dezvoltarea unei serii de politici integrate de utilizare a terenului - planificare a  

                   transportului (PUG)  

 M2_1.2. Program de colectare a datelor privind mobilitatea persoanelor și mărfurilor 

 

D2_2:     EFICIENTIZAREA MONITORIZĂRII ȘI IMPLEMENTĂRII PLANURILOR 

DE MODELARE A MOBILITĂȚII DURABILE (PMUD) 

Corelarea permanentă a reglementărilor urbanistice și a efectelor lor în plan spațial-

funcțional cu aspectele de trafic, respectiv a datelor legate de mobilitate și dezvoltarea 

urbană: 

 M2_2.1. Realizarea unui ghid sintetic pentru administrația locală pentru implementarea și  

                   monitorizarea PMUD în corelare cu PUG 

 M2_2.2. Constituirea unei baze de date publice a mobilității urbane în comuna Hărău 

 M2_2.3. Dezvoltarea și implementarea unui sistem GIS integrat cuprinzând atât datele  

             urbanistice de dezvoltare spațial-funcțională, cât și pe cele de trafic 
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5.3. Direcții de acțiune și proiecte organizaționale 

 

D3_1:  CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUȚIONALE ȘI PREGĂTIREA 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PENTRU IMPLEMENTAREA PMUD: 

 M3_1.1. Reorganizarea Instituțională și de Reglementare a Transportului Public  

 M3_1.2. Introducerea de noi politici și proceduri de planificare în domeniul  

transporturilor  

 M3_1.3. Practici de bună proiectare pentru planificarea transportului 

 M3_1.4. Deschiderea pe site-ul comunei Hărău a unei linii de tip call center permanent cu  

rol de captare și sintetizare a opiniei publice exprimate cu referire la proiectele 

de mobilitate 

 M3_1.5. Creșterea capacității autorității publice de implementare a proiectelor de  

investiții în infrastructura de mobilitate prin dezvoltarea capacității de a defini 

condiții pentru soluții tehnice durabile 

 

 

D3_2: GESTIONAREA INTEGRATĂ A MOBILITĂȚII - MANAGEMENTUL 

COMUNICĂRII ȘI PROMOVĂRII MOBILITĂȚII URBANE DURABILE 

 M3_2.1. Educarea cetățenilor în vederea adoptării unei mobilități durabile 

 M3_2.2. Promovarea integrată a mobilității durabile în colaborare cu toți actorii implicați  

                   (ONG-uri, proprietari, municipalitate, investitori, etc). 

 M3_2.3. Promovarea în școli și licee a principiilor moilității durabile și a beneficiilor  

        deplasărilor nemotorizate 

 

5.4. Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale 
 

Această secțiune cuprinde acele măsuri și proiecte care răspund strict nevoilor 

identificate corespunzătoare celor trei nivele și care nu se regăsesc menționate în secțiunile 

anterioare. 

 La scară periurbană 

 

D4.1_1:     LOGISTICĂ URBANĂ ȘI CORELAREA DINTRE INTERESUL PUBLIC 

ȘI  CEL PRIVAT ÎN GESTIUNEA MOBILITĂȚII URBANE 

 M4.1_1.1. Armonizarea activităților principalilor agenți economici, a transportui de marfă  

și a livrărilor cu sistemul de transport și mobilitate 

 M4.1_1.2. Dezvoltarea unui Plan al serviciilor de livrare în comună pentru a îmbunătăți  

        eficiența livrărilor către și dinspre oraș 
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 La scara localității 

 

D4.2_1:     AMELIORAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A CONDIȚIILOR DE 

SIGURANȚĂ ÎN TRAFIC 

 M4.2_1.1. Realizarea semnalizării rutiere și a marcajelor necesare ale drumurilor la  

         intersecțiile strategice din localitate și împrejurimi 

 M4.2_1.2. Vopsirea trecerilor de pietoni cu vopsea antiderapantă și asigurarea accesului  

       facil și a vizibilității 

 M4.2_1.3. Modernizarea sistemului de iluminat public prin dezvoltarea sistemul de tele- 

          management și optimizarea funcționării surselor de lumină în perioadele de  

 trafic redus, prin diminuarea / creșterea fluxului luminos. 

 

 La nivelul zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

 

D4.3_1:   MANAGEMENTUL STAȚIONĂRII AUTOVEHICULELOR 

Îmbunătățirea și managementul ofertei de parcări publice 

 M4.3_1.1. Introducerea unei ZPC (Zonă de Parcare Controlată) pilot în zona centrală (1  

km2) și limitare fizică împotriva parcării ilegale pe trotuare folosind elemente 

de    blocaj precum stâlpișorii de restricționare sau, preferabil, copaci. 

 M4.3_1.2. Proiecte de parcări cu plată diferențiată în funcție de momentul zilei 

 M4.3_1.3  Crearea de locuri de parcare destinate conducătorilor auto cu mobilitate redusă 

 M4.3_1.4. Suplimentarea locurilor de parcare în zonele aglomerate ale localităților 

 M4.3_1.5. Realizarea de locuri de parcare în afara carosabilului pentru a elibera spațiul   

stradal pentru alte utilizări, cum ar fi linii de autobuz, trotuare/piste de 

bicicletă. 

 M4.4_1.6. Construirea unei parcări ecologice în satul Hărău 

 M4.4_1.7. Introducerea taxelor de parcare la locul de muncă în zona centrală 

 

În urma evaluării impactului acestor proiecte asupra mobilității, a prioritizării lor și a 

consultării adminnistrației locale, se va realiza selecționarea și se vor aduce modificările 

necesare, astfel încât proiectele și măsurile finale vor fi prezentate în Planul de Acțiune, 

acesta oferind mai multe detalii cu privire la sursa proiectelor, obiectivele vizate de proiecte, 

perioada de implementare, etc.  

 

 

 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 48 

 

6. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII PENTRU CELE 3 

NIVELE TERITORIALE 
 

 

Luând în considerare metodologia propusă pentru stabilirea viziunii de dezvoltare, în 

vederea evaluării impactului mobilității pentru fiecare dintre scenariile alternative, s-a 

efectuat o analiză multi-criterială (AMC). Criteriile incluse în AMC sunt legate de cele cinci 

obiective de bază ale PMUD:  

•  economia: sporirea eficienței și a eficacității costurilor transportului de persoane și de 

bunuri, utilizând o finanțare adecvată pentru asemenea activități. Aici sunt incluși atât 

furnizorii de transport municipali, cât și cei comerciali, în special în sectorul de transport 

public urban;  

•   mediul: reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) 

și a consumului energetic;  

•  accesibilitatea: garantarea faptului că accesibilitatea oferită de sistemul de transport este 

disponibilă pentru toți, astfel transportul public și facilitățile pietonale să permită utilizarea în 

regim nediscriminatoriu, indiferent de eventuale dizabilități fizice sau de altă natură; 

•  siguranța: reducerea numărului de accidente prin conceperea, pentru toate modurile de 

transport, a unor scheme care să întrunească standarde ridicate de siguranță și de securitate;  

•  calitatea vieții: creșterea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane, 

inclusiv extinderea zonelor în care este permis accesul vehiculelor numai în scopuri esențiale 

și creșterea gradului de utilizare a modurilor de transport durabile. Aceste criterii au fost 

analizate folosind parametrii și indicatorii prezentați în tabelul următor: 

CRITERII PARAMETRI INDICATORI 

Criterii care  

corespund obiectivului 

PMUD 

Parametri care măsoară efectele 

proiectului comparativ cu 

obiectivele declarate ale PMUD 

Indicatori capabili de a reprezenta 

parametrii în termeni cuantificați 

când este posibil 

EFICIENȚA 

ECONOMICĂ 

DURATA DEPLASĂRII CU 

VEHICUL PRIVAT/ 

AUTOTURISM PERSONAL 

Timp mediu de deplasare 

MEDIUL POLUAREA ATMOSFERICĂ  

cu impact local 

Concentrațiile de poluanți (PM2.5 și 

PM10, SO2 etc.) acolo unde pot fi 

afectați oamenii. 

EMISIILE DE GES Echivalent de CO2 

POLUAREA FONICĂ: Nivelurile de zgomot (dB) pe 

străzile unde ar putea fi afectați 

locuitorii.  

Consumul energetic kJ/km-vehicul pentru toate modurile 

de transport motorizat 
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ACCESIBILITATE ACCESUL LA SISTEMUL DE 

TRANSPORT PUBLIC 

Populația care locuiește la 500 m de 

mers pe jos de o stație de transport 

public. 

ACCESUL LA LOCUL DE 

MUNCĂ 

Durata medie a navetei din fiecare 

zonă la orice loc de muncă folosind 

transportul public și autoturismul 

privat 

SIGURANȚA DENSITATEA TRAFICULUI 

RUTIER 

NUMĂRUL DE ACCIDENTE 

PIETONALE CU VĂTĂMARE 

CORPORALĂ 

Dat fiind faptul că accidentele 

rutiere sunt, în general, 

proporționale cu vehiculele aflate pe 

drum, indicatorul este aici totalul 

zilnic de km-vehicul pe toate 

drumurile din rețea fără control al 

accesului  

CALITATEA 

VIEȚII 

Impactul îmbunătățirii 

reglementării privind parcarea 

Deplasările cu vehicule motorizate 

private având punctul final în zone 

în care există penalizare la taxa de 

parcare, ca număr de deplasări și ca 

procentaj din totalul deplasărilor cu 

vehicule motorizate private 

Cota deplasărilor cu vehicule 

motorizate în rețea 

% călătorii.  

Procentul reprezentat de mersul pe 

bicicleta 

Realizat prin sondaje 

Procentul reprezentat de mersul pe 

jos, calitatea spațiului public 

Realizat prin sondaje 

 

 

6.1. Eficiență economică 

 

În faza inițială, pentru proiectele principale, se utilizează cu precădere analiza cost-

beneficiu (ACB) în cazul în care există „proiecte” alternative care pot aborda măsura definită, 

și pentru care este nevoie de o mai bună înțelegere a fezabilității economice. 

Analiza cost-beneficiu ia în considerare următoarele aspecte: 

 pe partea de costuri: investiții, întreținere și exploatare și o valoare reziduală 

 pe partea de beneficii: economie a timpului de deplasare, economii la costurile de operare 

a vehiculelor, economii ca urmare a reducerii accidentelor și economii datorate reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2) și poluanților (în principal NOx și PM10) 

 

ACB se efectuează pentru o perioadă de 30 de ani, de la începerea construcției în 2016 până 

în 2045. Perioada de 30 de ani este conformă cu orientările formulate de DG Regio privind 

perioada de referință pentru proiectele de transport. 
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6.2. Impactul asupra mediului 

 

Impactul local se referă la faptul că impactul acestor emisii asupra sănătății este 

relevant din punctul de vedere al inhalării pentru populația prezentă în apropierea drumurilor 

– aceasta putând însemna pietonii și locuitorii din zonele respective.  

 

6.3. Accesibilitate 

 

Accesibilitatea oferită de sistemul de transport ar trebui să fie disponibilă tuturor, 

astfel încât toate facilitățile publice urbane, inclusiv transportul public, să fie disponibile în 

regim nediscriminatoriu. Accesibilitatea a fost măsurată în două moduri:  accesul la cele mai 

apropiate stații de transport public și accesul general la locuri de muncă din polul de creștere. 

În ceea ce privește accesul la cea mai apropiată stație de transport public, procentajul 

populației care locuiește pe o rază de 500 m de o stație de transport public se va îmbunătăți 

considerabil ca urmare a implementării îmbunătățirilor din rețea care vor fi propuse în 

PMUD.  

În ceea ce privește accesul la locurile de muncă, acest parametru reprezintă ușurința 

cu care populația poate să ajungă în general la un loc de muncă depinde de locul de muncă. 

Dacă acesta se află în localitate, accesabilitatea poate fi îmbunătățită prin ameliorarea rețelei 

pietonale, iar daca se află în afara localității, prin îmbunătățirea condițiilor de trafic și a 

accesibilității la transport public. 

 

6.4. Siguranță 

 

Siguranța rutieră depinde într-o mare măsură de factori instituționali, de calitatea 

culegerii datelor privind accidentele rutiere și de cât de bine sunt utilizate acestea pentru a 

examina cauzele riscurilor rutiere, de calitatea cooperării dintre instituții la elaborarea 

programelor de sporire a siguranței rutiere, de cât de bine își organizează poliția programele 

de aplicare a legii etc. Siguranța depinde direct proporțional de volumul măsurilor de 

intervenție în vederea îmbunătățirii condițiillor de trafic. 

 

6.5. Calitatea vieții 

 

Această secțiune a analizei bazate pe criterii multiple vizează contribuția fiecărui 

scenariu la sporirea atractivității și a calității mediului urban și a proiectării urbane. În 

scenarii sunt cuprinse diferite alternative prin care se urmărește dezvoltarea vehiculelor 

nemotorizate în rețea.  
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Concluzii: 

- Analiza din capitolele anterioare arată că toate cele trei scenarii construite prezintă 

performanțe semnificativ mai bune decât scenariul de bază . 

- Din punctul de vedere al accesibilității, S2 prezintă cele mai mari beneficii pentru creșterea 

accesibilității prin transportul public, urmat de S3, iar apoi S1. Pentru transportul privat, S3 

are cele mai multe avantaje, datorită posibilității de conectare la autostradă.  

- Din punctul de vedere al siguranței și securității S3 poate să conducă la un volum 

considerabil mai mare de trafic pe rețeaua de străzi urbane, în contrast cu scenariile S1 și 

S2, cel din urmă participând însă și la decongestionare.  

- Din punctul de vedere al mediului înconjurător, S2  are de asemenea cele mai bune 

performanțe, în special luând în calcul performanța rețelelor în ansamblu.  

- Din punctul de vedere al eficienței economice, S3 prezintă cel mai bun raport 

beneficiu/cost, urmat de S2, respectiv S1.  

- Din punctul de vedere al calității vieții urbane, apare din nou o preferință pentru S2 (care 

conduce la cea mai redusă cotă modală a transportului privat și la cea mai mare reducere a 

prezenței traficului privat în zona centrală).  

- Ca urmare a acestor rezultate, s-a propus adoptarea Scenariului Alternativ 2, într-o variantă 

optimizată.  
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ETAPA II: COMPONENTA DE NIVEL OPERAȚIONAL 
 

 

1. CADRUL PENTRU PRIORITIZAREA PROIECTELOR PE 

TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG 
 

 

 

1.1. Cadrul de prioritizare 

 

În vederea construcției Planului de Acțiune, prioritizarea proiectelor a fost realizată în 

strânsă legătură cu constrângerile derivate din anvelopa bugetară, utilizându-se următorul 

mecanism. 

• Au fost estimate angajamentele aferente proiectelor angajate, pentru anul 2016  

• Costul de realizare a fiecărei măsuri a fost distribuit pe un număr de ani, variind între 1 și 

15. 

 

Proiectele au fost apoi distribuite în interiorul anvelopei bugetare disponibile, 

urmărinduse următoarele principii: 

• Includerea în PA cât de devreme fezabil a intervențiilor cu cost redus și impact mare asupra 

mobilității (în general măsuri instituționale sau proiecte cu cost relativ redus). 

• S-a urmărit ca, în cadrul unui subset de proiecte de același tip (spre exemplu infrastructură 

rutieră), să fie prioritizate proiectele cu cele mai mari beneficii sau proiectele care rezolvă 

cele mai importante proiecte de mobilitate. 

• De-a lungul întregului proces de construcție a Planului de Acțiune s-a ținut cont de 

încadrarea la nivelul fiecărui an în anvelopa bugetară disponibilă pentru anul respectiv. 

• Proiectele aflate în afara anvelopei bugetare nu au fost supuse constrângerii reprezentate de 

aceasta, implementarea acestora fiind propusă cât de repede a fost considerat fezabil dar și 

realist în contextul priorităților (proiecte care necesită finanțare națională). 
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1.2. Prioritățile stabilite  

 

 

 

 

Realizarea unei infrastructuri de transport în comun pentru cele 4 localități ale comunei și dotarea 

acestora cu stații pentru autobuz accesibile și armonizate cu infrastructura pietonală 
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Realizarea unei infrastructuri de piste pentru biciclete de-a lungul drumurilor strategice. Proiectul se 

va realiza în două etape, infrastructura fiind dotată și cu punct pentru închirierea de biciclete 

 

Modernizarea drumurilor și a infrastructurii pietonale în satul Hărău  
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Modernizarea drumurilor și a infrastructurii pietonale în satul Bârsău  

 

Modernizarea drumurilor și a infrastructurii pietonale în satul Chimindia 
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Modernizarea drumurilor și a infrastructurii pietonale în satul Banpotoc  

 

Luând în considerare opinia populației, a autorităților locale și a celorlalți participanți la realizarea 

PMUD, lista finală de proiecte propusă substituie anumite proiecte din Scenariul 2 cu proiecte din 

Scenariul 3, apreciate mai mult și considerate de interes pe termen lung. 
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2. PLANUL DE ACȚIUNE 
 

 

 

 

 

2.1. Intervenții majore asupra rețelei stradale 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare 

 

Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 
2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. TR1 Modernizare DJ 107A – 

Hărău și Chimindia, 10 

km, DJ 761 Bârsău 5 km, 

și DJ761B Varmaga - 

Banpotoc 12 km  

Îmbunătățirea 

accesibilității 

comunei 

Hărău  

 

Facilitarea accesului pietonal, 

al vehiculelor şi autovehicu-

lelor pe străzile din satele 

aparţinătoare comunei și 

dezvoltarea infrastructurii de 

transport rurale; 

 

 

X 

 

  Buget 

judeţean, 

Fonduri 

structurale, 

Fonduri 

guvern 

Consiliul 

Județean 

Hunedoara 

2. TR2 Modernizare DC 129, DC 

27C, aprox. 4,2 KM și 

străzi secundare în satele 

comunei Hărău (aprox.15 

km) 

Îmbunătățirea 

accesibilității 

comunei 

Hărău 

 

Modernizarea și reabilitarea 

infrastructurii stradale prin 

refacerea îmbrăcămin-tei  

rutiere pentru zonele aflate în 

stare avansată de degradare, 

respectiv a  străzilor fără 

îmbrăcăminte rutieră 

impermeabilizată (pietruite 

sau de pământ):modernizarea 

străzilor secundare  

 

X   Fonduri 

guvern,  

Fonduri 

structurale, 

Buget local 

Primăria 

Hărău 

3. TR3 Modernizare DC 129 - 

Deva- Harau  

Accesibilitate Proiectul vizează consolida-

rea legăturii rutiere cu 

municipiul Deva și îmbunătă-

X   Fonduri 

guvern,  

Fonduri 

Primăria 

Hărău 
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țirea conectivității dintre cele 

două localități, dezvoltarea 

infrastructurii de transport  

 

structurale, 

Buget local 

4. TR4 Crearea de noi drumuri 

care să faciliteze accesul la 

parcelele agricole, 

respectiv accesul la noile 

zone rezidențiale 

 

Creșterea 

gradului de 

accesibilitate 

la resurse  

Construirea și modernizarea 

drumurilor de exploatație 

care să asigure accesul 

nerestricționat la exploatațiile  

agricole rezultate în urma 

acțiunii de comasare a 

parcelelor de teren agricol; 

 

 

X X  Fonduri 

structurale, 

UE-PNDR 

Primăria 

comunei 

Hărău 

 

-parteneriat  

public/privat 
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2.2. Transport public - îmbunătățirea condițiilor pentru transportul public 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare 
 

Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 
2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. TP1 Îmbunătățirea condițiilor 

de navetă 

Accesibilitate 

 

Calitatea vieții 

Modernizarea stațiilor de 

autobuz existente, inclusiv a 

infrastructurii pietonale de  

acces la acestea 

 

 X  Fonduri 

Structurale  

Buget Local  

 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

2. TP2 Îmbunătățirea 

accesibilității la mijloace 

de transport în comun 

Accesibilitate 

 

Calitatea vieții 

Amplasarea de noi stații de 

autobuz în localitățile 

comunei, astfel încât acestea 

să fie ușor accesibile tuturor 

locuitorilor 

 

X   Fonduri 

Structurale  

Buget Local  

 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

3. TP3 Îmbunătățirea impactului 

transportului public asupra 

mediului 

Eficiență 

economică 

 

Protecția 

mediului 

Asigurarea unei rețele de 

transport în comun între cele 

4 localități ale comunei și  

municipiul Deva, introducând 

vehicule ecologice  

 

  X Fonduri 

Structurale,  

Buget 

județean, 

Buget Local  

 

Primăria 

Comunei 

Hărău 
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2.3. Transport de marfă 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. TP1 Limitare de viteză 

diferențiată pe categorii de 

vehicule, măsuri temporare 

de restricţie a circulaţiei pe 

drumurile publice.  

Viteza maximă admisă 

pentru autovehicule cu 

mase şi/sau gabarite 

depăşite ori care transportă 

produse periculoase este de 

40 km/h în localităţi, iar în 

afara localităţilor de 70 

km/h. 

 -pe drumurile județene-

limităde vitezăde 40 km/h 

pentru autovehiculele ce 

depășesc 7,5 t la intrarea în 

localitate și de 50 km/h, 

pentru restul autovehiculelor. 

-pe drumurile comunale-

limităde vitezăde 30 km/h 

pentru toate autovehiculele în 

interiorul localității și 

interzicerea accesului 

autovehiculelor ce depășesc 

7,5t (cu excepția riveranilor). 

-pe restul străzilor din 

interiorul satelor-limităde 

vitezăde 30 km/h pentru toate 

autovehiculele și interzicerea 

accesului autovehiculelor ce 

depășesc 3,5 t (cu excepția 

riveranilor). 

 

X   Fonduri 

Structurale  

Buget Local  

 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

2. TP2 Ridicarea şi depozitarea, în 

spaţii special amenajate, a 

mărfurilor transportate de 

autovehiculele cu gabarite 

depășite, în vederea 

redistribuirii acestora către 

punctele de deservire sau 

zonele industriale aferente. 

   X X Fonduri 

Structurale  

Buget Local  

 

Primăria 

Comunei 

Hărău 
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2.4. Mijloace alternative de mobilitate - îmbunătățirea integrării între planificarea urbană și infrastructura de transport, pietonală și 

pentru biciclete 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare 
 

Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 
2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. PI1 Facilitarea accesului 

pietonal și îmbunătăţirea 

aspectului zonelor centrale 

ale localității componente 

comunei Hărău 

 

Calitatea vieții 

 

Siguranță 

Îmbunătățirea calității rețelei 

pietonale inclusiv reabilitarea 

trotuarelor în zonele  centrale 

ale localităților, a primăriei și 

altor instituții publice (școli, 

cămine    culturale, etc.) 

 

X   Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

2. PI2 Facilitarea accesului 

pietonal și îmbunătăţirea 

aspectului comunei Hărău 

Calitatea vieții  

 

Siguranță 

Completarea rețelei de 

trotuare la nivelul întregului 

teritoriu adminitrativ al 

comunei Hărău, inclusiv de-a 

lungul malurilor râului Mureș 

 

 X X Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

3. PI3 Îmbunătățirea 

accesibilității pentru 

mijloacele de transport 

nemotorizate 

 

Eficiență 

economică, 

Protecția 

mediului 

Restructurare profile stradale 

în beneficiul pietonilor, 

bicicliștilor și transportului în 

comun 

 

X X  Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

4. PI4 Extinderea suprafețelor 

pietonale 

Eficiență 

economică 

 

Calitatea vieții 

Spațiu comun (shared space) 

în zonele centrale ale 

localităților, precum și în 

noile zone de dezvoltare 

rezidențială, în vederea 

creșterii suprafeței pietonale 

 

 X  Fonduri 

Structurale 

Buget Localq 

Primăria 

Comunei 

Hărău 
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5. 

 

PI5 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii 

pistelor pentru bicicliști, 

îmbunătățirea mediului 

înconjurător 

 

 

 

 

Protecția 

mediului 

 

Calitatea vieții 

 

 

Realizarea unei infrastructuri 

coerente de piste de biciclete  

de-a lungul drumurilor 

județene și de-a lungul 

malurilor râului Mureș  și 

conectarea acesteia cu 

atracțiile turistice și locațiile 

importante 

 

  

X 

 

X 

 

Fonduri 

Structurale  

Buget Local  

Donații/ 

sponsorizări  

 

Primăria 

Comunei 

Hărău  

 

6. PI6 Încurajarea transportului 

bazat pe mijloace 

nemotorizate 

 

Protecția 

mediului, 

Accesibilitate 

 

Amplasarea unui punct de 

închiriere a bicicletelor în 

satul Hărău 

 

  X Fonduri 

private 

Investiție 

privată 

7. PI7 Realizarea unei 

infrastructuri pentru 

transportul specific rural 

Protecția 

mediului, 

Accesibilitate, 

Siguranță 

Realizarea unei benzi pentru 

mijloacele de transport bazate 

pe tracțiune animală 

X X  Fonduri 

Structurale  

Buget Local  

Donații/ 

sponsorizări 
 

Primăria 

Comunei 

Hărău 
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2.5. Managementul traficului - monitorizare și gestiunea integrată a mobilității 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare 

 

Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 
2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. GI1 Creșterea nivelului de 

conștientizare cu privire la 

mobilitatea durabilă în 

comuna Hărău  

 

Managementul 

mobilității 

Constituirea unei baze de 

date publice a mobilității 

urbane în comuna Hărău 

 

X   Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 

2. GI2 Sporirea angajamentului cu 

grupurile excluse social 

 

Calitatea vieții, 

Mediu, 

Accesibilitate, 

Eficiență 

economică 

 

Consultarea periodică a 

publicului pentru a discuta 

opțiunile de deplasare 

X X X Fonduri 

Europene/ 

IFI’s/ Fonduri 

locale 

Primăria 

comunei 

Hărău 

3. GI3 Promovarea mobilității 

urbane durabile în școli 

Calitatea vieții, 

Mediu, 

Accesibilitate, 

Eficiență 

economică 

Educarea cetățenilor în 

vederea adoptării unei 

mobilități durabile,  

promovarea în școli și licee a 

principiilor moilității durabile 

și a beneficiilor  deplasărilor 

nemotorizate 

 

X X X Fonduri 

locale, 

Fonduri 

nerambur-

sabile UE 

Donaţii, 

sponsorizări 

Primăria 

comunei 

Hărău 

4. GI4 Promovarea mobilității 

urbane durabile în cadrul 

comunității 

Managementul 

mobilității, 

Calitatea vieții, 

Mediu, 

Accesibilitate, 

Eficiență 

economică 

 

Promovarea integrată a 

mobilității durabile în 

colaborare cu toți actorii 

implicați  (ONG-uri, 

proprietari, municipalitate, 

investitori, etc). 

 

X X X Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 64 

 

5. GI5 Monitorizarea mobilității 

 

Managementul 

mobilității 

Dezvoltarea și implementarea 

unui sistem GIS integrat 

cuprinzând atât datele  

urbanistice de dezvoltare 

spațial-funcțională, cât și pe 

cele de trafic 

 

X   Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 

6. GI6 Managementul traficului Managementul 

mobilității 

Implementarea unui sistem 

de management al traficului 

X   Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 
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2.6. Zonele cu nivel ridicat de complexitate - îmbunătățirea siguranței rutiere și securității transportului pentru toți participanții la 

trafic, politici de parcare integrate 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare 
 

Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 
2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. SR1 Modernizare și amplasare 

elemente signalistică 

 

Siguranță 

 

Accesibilitate 

Consolidarea semnalizării 

rutiere și realizarea de 

marcaje clare ale drumurilor 

la intersecțiile strategice, 

amplasarea de indicatoare de 

orientare și elemente de 

signalistică necesare pe întreg 

teritoriul administrativ al 

comunei 

 

X   Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

2. SR2 Asigurarea condițiilor de 

siguranță pietonală la 

traversarea străzilor 

 

Siguranță 

 

Calitatea 

viețiii 

Vopsirea trecerilor de pietoni 

cu vopsea antiderapantă și 

asigurarea accesului facil și a 

vizibilității în apropierea 

școlilor și a instituțiilor 

publice 

 

X   Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

3. SR3 Asigurarea condițiilor de 

siguranță pietonală în 

interiorul localităților 

 

Siguranță Realizarea de limitări de 

vitezei la 30 km/h în 

interiorul localiăților 

 

X   Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

4. SR4 Asigurarea unei mobilități 

echitabile pentru toți 

locuitorii comunei 

 

Calitatea vieții Integrarea sistemelor de 

acces pentru persoanele 

dizabilitate 

 

  X Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

Primăria 

Comunei 

Hărău 
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5. 

 

SR5 

 

Asigurarea condițiilor de 

siguranță în trafic pe timp 

de noapte 

 

Siguranță 

 

Calitatea vieții 

 

Eficiență 

economică 

 

Modernizarea sistemului de 

iluminat public prin 

dezvoltarea sistemul de tele- 

management și optimizarea 

funcționării surselor de 

lumină în perioadele de trafic        

redus, prin diminuarea / 

creșterea fluxului luminos. 

 

   

X 

 

Fonduri 

Structurale 

Buget Local 

 

Primăria 

Comunei 

Hărău 

6. TR7 Îmbunătățirea condițiilor 

de parcare 

 

Calitatea vieții 

 

Suplimentarea locurilor de 

parcare în zonele aglomerate 

ale localităților,  crearea de 

locuri de parcare destinate 

conducătorilor auto cu 

mobilitate redusă 

 

X   Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 

 

7. TR8 Îmbunătățirea impactului 

parcărilor asupra mediului 

Calitatea vieții 

Mediu 

Construirea unei parcări 

ecologice în satul Hărău 

 

  X Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 

 

8. TR9 Scăderea numărului de 

vehicule staționare din 

centrele localităților la 

orele de vârf 

 

Eficiență 

economică 

Proiecte de parcări cu plată 

diferențiată în funcție de 

momentul zilei 

 

X X X Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria 

comunei 

Hărău 
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2.7. Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. IMU

1 

Îmbunătățirea 

accesibilității și 

conectivității cu 

Municipiul Deva 

Construire pod peste râul 

Mureș 

Accesibilitate Construirea unui pod peste 

râul Mureș cu posibilitatea 

legăturii, accesului la 

autostradă, în parteneriat cu 

Municipiul Deva și alte 

autorități la nivel județean, 

național și internațional. 

 

  X Fonduri 

guvern,  

Fonduri 

structurale, 

Fonduri 

județene, 

Buget local 

Primăria 

comunei 

Hărău, 

Primăria 

Municipiului 

Deva 

2. IMU

2 

 

Îmbunătățirea 

accesibilității și 

conectivității cu 

Municipiul Deva, 

promovarea unei mobilități 

durabile și sustenabile. 

Accesibilitate 

Calitatea vieții 

Protecția 

mediului 

Realizarea unui nod 

intermodal (stații de 

autobuz/troleibuz/tramvai, 

punct de închiriere biciclete 

și parcare) în proximitatea 

podului de conexiune dintre 

Municipiul Deva și  comuna 

Hărău și mobilarea acestuia. 

 

  X Fonduri 

guvern,  

Fonduri 

structurale, 

Fonduri 

județene, 

Buget local 

Primăria 

comunei 

Hărău, 

Primăria 

Municipiului 

Deva 

3. IMU

3 

Reabilitare/modernizare și 

construire poduri și podețe 

peste cursurile de apă din 

localitate 

 

Accesibilitate Facilitarea accesului pietonal 

și al autovehiculelor în 

comuna Hărău, dezvoltarea 

infrastructurii de transport  

 

X   Buget local, 

Fonduri 

structurale 

Primăria  

comunei 

Hărău 
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2.8. Aspecte instituționale - întărirea capacității administrative 

 

Nr. 

crt. 

Cod Măsura/Proiect Obiectiv 

strategic 

 

Descriere Perioada de implementare 
 

Sursa de 

finanțare 

Instituție 

responsabilă 
2016-2018 2018-2020 2020-2026 

1. CA1 Reorganizarea 

instituțională și crearea 

Autorității de Transport la 

nivelul comunei 

 

Accesibilitate 

 

Eficiență 

economică 

Se propune crearea unei 

Autorități de Transport 

organizată pentru comuna 

Hărău  

X   Fonduri 

europene/ 

Fonduri locale  

Primăria 

Comunei 

Hărău 

2. CA2 Încheierea unui contract de 

servicii publice în vederea 

implementării transportului 

public 

Accesibilitate 

 

Eficiență 

economică 

Crearea unei rețele de 

transport în comun pentru a 

facilita accesul între 

localitățile componente 

X X X IFI/Fonduri 

locale 

Autoritatea 

locală/ 

Furnizori de 

servicii  

 

3. CA3 Facilitarea  parteneriatelor 

interinstituționale cu struc-

turi tip ADI - organizarea 

de întâlniri pentru optimi-

zarea și implementarea 

liniilor comune de acțiune. 

 

Accesibilitate 

 

Eficiență 

economică 

Proiectul urmărește atragerea 

de parteneri în vederea 

implementării în comun a 

măsurilor de ameliorare a 

mobilității 

X X X Fonduri locale Primăria 

Comunei 

Hărău 

4. CA4 Introducerea de noi politici 

si proceduri de planificare 

în domeniul transporturilor 

Accesibilitate 

 

Eficiență 

economică 

 

Consolidarea capacității 

instituționale și pregătirea 

administrației publice pentru 

implementarea PMUD 

X   Fonduri locale Primăria 

Comunei 

Hărău 

5. CA5 Dezvoltarea unor politici 

integrate de planificare 

teritorială și planificare a 

transportului (PUG). 

Program de colectare date  

Calitatea 

mediului urban 

Proiectul urmărește creșterea 

numărului de persoane cu 

acces bun la serviciile de 

transport public și reducerea 

emisiilor de CO2 

X   Fonduri locale Primăria 

Comunei 

Hărău 
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ETAPA III: MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII 
 

 

1.  PROCEDURI DE EVALUARE A PMUD 
 

Monitorizarea şi evaluarea se referă la modul în care rezultatele implementării PUMD 

sunt analizate şi folosite pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, 

respectiv a viziunii propuse de către comuna Hărău. Monitorizarea şi evaluarea  constituie 

instrumente de gestionare esenţiale pentru a urmări procesul de planificare şi a evalua 

punerea în aplicare, astfel încât identificarea din timp a disfuncționalităților întâlnite în etapa 

de implementare să poată permite ameliorarea situațiilor nefavorabile în termen util și 

combaterea lor în viitor, precum și restructurarea și reorganizarea măsurilor acolo unde este 

necesar. 

În acest sens, este necesar ca monitorizarea și evaluarea să ia în considerare 

următoarele aspecte:  

 Selectarea indicatorilor pentru monitorizare și evaluare.  

 Realizarea evaluării ex-post, revizuind astfel planificarea de mobilitate urbană durabilă și 

de punere în aplicare a etapelor și rezultatele generale ale procesului de luare a deciziilor. 

În cadrul acestei evaluări se vor urmări:  

 Rezultate directe (acțiunile realizate): infrastructura nou construită sau servicii noi 

de transport și de mobilitate prin urmărirea indicatorilor rezultatelor directe.   

 Rezultatul indirect (impactul acțiunii): îmbunătățirile reale și măsurabile ale 

calității vieții și ale calității serviciilor de transport, prin urmărirea indicatorilor de 

rezultate indirecte (congestionările, numărul de călătorii cu bicicleta, etc.) Dacă 

este posibil, se vor include rezultatele indirecte intermediare, în măsura în care 

acestea constituie repere pentru atingerea obiectivelor cheie.  

 Procesul de planificare al implementării măsurilor, prin urmărirea indicatorilor de 

proces (utilizarea eficientă a resurselor; calendar, calitate, etc.)  

 Includerea indicatorilor calitativi și cantitativi. 

 Evaluarea prin anticipație, verificarea posibilităților de desfășurare a strategiei, poate 

ajuta la alegerea eficientă între opțiuni  

 Evaluarea a posteriori a procesului de pregătire a planului.  

 Efectuarea unui audit de date și, dacă este necesar, dezvoltarea unei strategii de colectare 

a datelor (indicatori calitativi și cantitativi).  

 Elaborarea unui plan de lucru pentru activitățile de monitorizare și evaluare, corelat cu 

programul proiectului.  

 Definirea unui program de lucru pentru măsurarea rezultatelor intermediare indirecte și 

evaluarea progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor.  

 Definirea responsabilităților clare ale membrilor personalului calificat pentru 

monitorizare și evaluare, considerând atribuirea responsabilității unui organism 

independent.  
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 Definirea bugetului disponibil penru activitățile de monitorizare și evaluare – uzual cel 

puțin 5% din bugetul total disponibil.  

 Planificarea unei implicări minime a părților interesate în monitorizare și evaluare. 

În cazul evaluării PMUD al comunei Hărău, aceasta va fi realizată prin evaluarea 

indicatorilor prezentați în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

Indicator 

 

   U.M. Frecvența 

1. Număr de vehicole noi de transport public unități anual 

2. Parcări unități la 2 ani 

3. Lungimea pistelor de biciclete și rutelor de ciclism noi  km la 3 ani 

4. Lungimea benzilor dedicate transportului pe bază de 

tracțiune animală 

km la 5 ani 

5. Suprafața noilor zone pietonale 

-complet pietonizate 

-shared space 

-zone cu trafic calmat 

m2 la 5 ani 

6. Lungimea trotuarelor noi construite în zona rurală km la 2 ani 

7. Lungimea drumurilor noi cu acces controlat  km la 3 ani 

8. Lungimea drumurilor modernizate km la 2 ani 

9 Număr elemente de semnalizare unități anual 

10. Siguranța în trafic  % anual 

 

Suplimentar față de acești indicatori, este necesară introducerea și urmărirea unor 

indicatori derivați din programele și strategiile asumate la nivel național, pe măsură ce aceștia  

importanța acestora devine relevantă în implementarea PMUD. Indicatorii de rezultat asumați 

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 : 1S9 - numărul de pasageri transportați în 

sistemele de transport public urban, respectiv 1S10 - emisiile de gaze cu efect de seră din 

transportul rutier sunt în special recomandați pentru evaluare.  

Raportarea trebuie să asigure prezentarea rezultatelor evaluării spre dezbatere publică, 

permiţând astfel tuturor actorilor să ia în considerare şi să participe la propunerea 

ameliorărilor  necesare. 
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2.  ACTORI RESPONSABILI CU MONITORIZAREA 
 

 

Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a PMUD aparține Primăriei comunei 

Hărău. Primăria va monitoriza și va ține evidența scrisă a acțiunilor și măsurilor privind:  

● implementarea proiectelor; 

● derularea contractelor cu terți pentru prestarea serviciilor;  

● întreținerea infrastructurii existente;  

● informarea populației;  

Pentru restul activităților se propune înfiinţarea unei Comisii de Monitorizare a 

PMUD, constituirea acesteia trebuind să fie făcută printr-un act administrativ, care să confere 

competenţe legale şi să creeze condiţiile unei asumări rapide a deciziilor pentru rezolvarea 

problemelor de implementare semnalate.  

Comisia de Monitorizare trebuie să cuprindă persoane cheie pentru problematica 

mobilităţii. Personalul în cadrul acestui compartiment trebuie selectat astfel încât procesul de 

monitorizare a implementării PMUD să beneficieze de cei mai buni specialişti, cu expertiză 

în domeniul planificării şi monitorizării planurilor strategice.  

Cooperarea este o parte importantă atât a procesului de planificare cât și a 

implementării. Întregul proces PMUD este monitorizat de Comitetul de Coordonare PMUD, 

care ar trebui să fie, de asemenea, implicat în monitorizarea procesului de evaluare.   

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ca un viitor reprezentant al localităților 

din zona de creștere municipiului Deva, va fi una dintre principalele părți interesate ale SC 

PMUD și, în faza de implementare a PMUD, ar trebui să preia rolul de gestionare a SC.  

Consiliul Local al Municipiului Deva ar trebui să fie responsabil pentru organizarea, 

reglementarea, funcționarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de transport 

public de competența unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru realizarea în comun 

a proiectelor de investiții publice de interes local sau finanțarea regională a creării, 

modernizării și/sau dezvoltării sistemelor de servicii referitoare la infrastructură. 

Următoarele roluri se vor distribui Consiliului Local al Municipiului Deva, 

administrației locale - Primăria comunei Hărău, respectiv Comisiei de Monitorizare și 

Comitetului de coordonare după caz: 

 Monitorizarea punerii în aplicare a proiectelor de investiții legate de infrastructura 

tehnică a transportului public, inclusiv folosind modelul de transport;  

 Elaborarea și aprobarea documentației pentru contractele de achiziții publice și de 

delegare, pentru a stabili condițiile de participare și criteriile de selecție pentru operatorii de 

transport, cu excepția atribuirii directe a contractelor;  

 Încheierea de contracte cu operatorii de transport public;  
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 Monitorizarea executării contractelor și informarea periodică a membrilor acestuia, 

pentru a observa respectarea de către operatori a clauzelor contractului;  

 Stabilirea rutelor primare și secundare și orarul de transport pentru transportul public 

de călători;  

 Pregătirea şi implementarea urmăririi, reabilitării, extinderii și modernizării 

programelor de transport public local;  

 Realizarea unei oferte de facilități și subvenții pentru operatorii de transport rutier 

autorizați și operatorii de transport pentru a asigura costuri de anduranță pentru utilizatori, 

sprijinind şi încurajând dezvoltarea serviciului, în conformitate cu legislația fiscală;  

 Stabilirea, reglarea şi modificarea tarifelor pentru transportul public local;  

 Stabilirea subvențiilor acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru a 

acoperi diferența dintre costurile suportate de către operatorul de transport rutier sau 

transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv colectate de către 

operator /transportator. 
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ANEXA 1 – Structura stradală a satelor componente comunei Hărău 

 

 

SAT HĂRĂU 

NR. 

CRT 

Drumuri  

Principale 

Drumuri 

secundare 

Drumuri 

vicinale 

Nr. Drumuri   

principale 

Nr. Drumuri 

secundare 

Nr. Drumuri 

vicinale 

1 DJ 107 A     1     

2   DC 129     1   

3   B     1   

4   C     1   

5   D     1   

6   E     1   

7   F     1   

8   G     1   

9   H     1   

10   J     1   

11   K     1   

12   L     1   

13   N     1   

14     O     1 

15     P     1 

16     R     1 

17   S     1   

18   T     1   

19   U     1   

20   V     1   

21   W     1   

Total       1 17 3 
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SAT BÎRSĂU 

NR. 

CRT

. 

Drumuri 

principale 

Drumuri 

secundare 

Drumuri 

vicinale 

Nr. Drumuri 

principale 

Nr. Drumuri 

secundare 

Nr. Drumuri 

vicinale 

1 DJ 761     1     

2 DC 27 C     1     

3   DJ 107 A     1   

4   A     1   

5   B     1   

6   C     1   

7     D     1 

8   E     1   

9   F     1   

10   G     1   

11   H     1   

12     I     1 

13     J     1 

14     N     1 

15   O     1   

16   P     1   

17     R     1 

18   S     1   

19   T     1   

20     U     1 

21     V     1 

22     W     1 

23   X     1   

24   Y     1   

25   Z     1   

26     A'     1 

27   B'     1   

28   C'     1   

29   D'     1   

30   E'     1   

31     F'     1 

32   G'     1   

Total       1 20 10 
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SAT BANPOTOC 

NR. 

CRT

. 

Drumuri 

principale 

Drumuri 

secundare 

Drumuri 

vicinale 

Nr. Drumuri 

principale 

Nr. Drumuri 

secundare 

Nr. Drumuri 

vicinale 

1 DJ 761 A     1     

2   DJ 107 A     1   

3   DC 129 C     1   

4   A     1   

5   B     1   

6   C     1   

7   D     1   

8   F     1   

9   G     1   

10   H     1   

11   I     1   

12   J     1   

13   K     1   

14   L     1   

15   M     1   

16   N     1   

17     P     1 

18     R     1 

19   S     1   

20   T     1   

21   U     1   

22   V     1   

23   W     1   

24     X     1 

25   Y     1   

26   Z     1   

27     A'     1 

28   B'     1   

29   C'     1   

30   D'     1   

31     E'     1 

32     F'     1 

33   G'     1   

34   H'     1   

35     I'     1 

36   J'     1   

Total       1 28 7 
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SAT CHIMINDIA 

NR. 

CRT

. 

Drumuri 

principale 

Drumuri 

secundare 

Drumuri 

vicinale 

Nr. Drumuri 

principale 

Nr. Drumuri 

secundare 

Nr. Drumuri 

vicinale 

1 DJ 107 A     1     

2   A     1   

3     B     1 

4   C     1   

5   D     1   

6   E     1   

7     F     1 

8   G     1   

9   DC 129 C     1   

10     I     1 

11     J     1 

12   K     1   

13   L     1   

14     M     1 

15   N     1   

16   O     1   

17   P     1   

Total       1 11 5 
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ANEXA 2 – Expertiză privind starea tehnică a rețelei stradale 
 

 

SAT HĂRĂU 

Nr. 

crt. 
Nume Categorie Lungime 

Lățime 

carosabil 
Suprafață 

Nr. 

benzi 

Îmbrăcămin-

te carosabil 

Stare 

tehnică 

1 
DJ 

107A 

Drum 

principal 
2.168 7,0 15.176 2 A Bună 

2 
DC 

129 

Drum 

secundar 
638 7,0 4.466 2 AV Bună 

3 
DC 

129 1 

Drum 

secundar 
913 7,0 6.391 2 A Bună 

4 
DC 

129 2 

Drum 

secundar 
82 7,0 574 2 P Rea 

5 
DC 

129 3 

Drum 

secundar 
686 7,0 4.802 2 PS Medie 

6 
DC 

129 4 

Drum 

secundar 
520 7,0 3.640 2 A+DP 

Bună 

+Rea 

7 
DC 

129 5 

Drum 

secundar 
116 7,0 812 2 A+P 

Bună  

+Rea 

8 
DC 

129 6 

Drum 

secundar 
794 7,0 5.558 2 DP Rea 

9 B 
Drum 

secundar 
137 3,0 411 1 DP Rea 

10 C 
Drum 

secundar 
221 3,0 663 1 DP Rea 

11 D 
Drum 

secundar 
172 3,0 516 1 DP Rea 

12 E 
Drum 

secundar 
180 3,0 540 1 DP Rea 

13 H 
Drum 

secundar 
91 2,0 182 1 DP Rea 

14 K 
Drum 

secundar 
146 3,0 438 1 DP Rea 

15 J 
Drum 

secundar 
568 5,0 2.840 2 P Rea 

16 G 
Drum 

secundar 
230 7,0 1.610 2 PS Medie 
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17 L1 
Drum 

secundar 
111 5,0 555 2 DP Rea 

18 L2 
Drum 

secundar 
78 5,0 390 2 A Bună 

19 N 
Drum 

secundar 
106 3,0 318 1 DP Rea 

20 W 
Drum 

secundar 
244 3,5 854 1 DP Rea 

21 V 
Drum 

secundar 
293 3,5 1.026 1 DP Rea 

22 U 
Drum 

secundar 
129 5,0 645 2 DP Rea 

23 T 
Drum 

secundar 
156 5,0 780 2 P Rea 

24 S 
Drum 

secundar 
606 5,0 3.030 2 P Rea 

25 R 
Drum 

vicinal 
86 6,5 559 2 DP Rea 

26 P 
Drum 

vicinal 
111 4,0 444 2 DP Rea 

27 O 
Drum 

vicinal 
75 4,0 300 2 DP Rea 

28 F 
Drum 

secundar 
210 4,0 840 2 P Rea 

 

 

SAT BÎRSĂU 

Nr

. 

crt 

Nume Categorie 
Lungim

e 

Lățime 

carosabil 
Suprafață 

Nr. 

benzi 

Îmbrăcămin

- 

te carosabil 

Stare 

tehnică 

1 
DJ 

761 

Drum 

principal 
2.702 5,0 13.510 2 AV Bună 

2 
DC  

27 C 

Drum 

principal 
1.145 8,0 9.160 2 DP Rea 

3 
DC 

27 C1 

Drum 

principal 
1.209 8,0 9.672 2 PS Medie 

4 
DJ 

761A 

Drum 

secundar 
663 5,0 3.315 2 AV Bună 

5 A 
Drum 

secundar 
67 4,5 302 2 DP Rea 

6 B 
Drum 

secundar 
77 6,0 462 2 DP Rea 
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7 C 
Drum 

secundar 
584 8,0 4.672 2 PS Medie 

8 D 
Drum 

vicinal 
95 6,0 570 2 PS Medie 

9 E 
Drum 

secundar 
85 5,5 468 2 PS Medie 

10 F 
Drum 

secundar 
37 2,5 93 1 PS Medie 

11 G 
Drum 

secundar 
243 6,5 1.580 2 P Rea 

12 H 
Drum 

secundar 
147 6,5 956 2 P Rea 

13 I 
Drum 

vicinal 
25 6,5 163 2 P Rea 

14 J 
Drum 

vicinal 
253 6,5 1.645 2 P Rea 

15 A' 
Drum 

vicinal 
180 4,0 720 2 PS Medie 

16 B' 
Drum 

secundar 
434 7,0 3.038 2 P Rea 

17 C' 
Drum 

secundar 
190 4,0 760 2 PS Medie 

18 D' 
Drum 

secundar 
1.020 4,0 4.080 2 PS Medie 

19 E' 
Drum 

secundar 
305 4,0 1.220 2 PS Medie 

20 F' 
Drum 

vicinal 
100 4,0 400 2 PS Medie 

21 G' 
Drum 

secundar 
43 4,0 172 2 PS Medie 

22 N 
Drum 

vicinal 
285 3,0 855 1 PS Medie 

23 O 
Drum 

secundar 
1.138 8,0 9.104 2 PS Medie 

24 O1 
Drum 

secundar 
108 8,0 864 2 DP Rea 

25 P 
Drum 

secundar 
295 5,5 1.623 2 PS Medie 

26 R 
Drum 

secundar 
552 5,5 3.036 2 PS Medie 

27 S 
Drum 

secundar 283 7,0 1.981 2 PS Medie 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 80 

 

28 R1 
Drum 

vicinal 
105 7,0 735 2 PS Medie 

29 T 
Drum 

secundar 
54 6,0 324 2 PS Medie 

30 U 
Drum 

vicinal 
110 5,0 550 2 PS Medie 

31 V 
Drum 

vicinal 
50 5,0 250 2 PS Medie 

32 W 
Drum 

vicinal 
71 5,0 355 2 DP Rea 

33 X 
Drum 

secundar 
55 5,0 275 2 DP Rea 

34 Y 
Drum 

secundar 
654 5,0 3.270 2 PS Medie 

35 Y1 
Drum 

secundar 
180 10,0 1.800 2 PS Medie 

36 Z 
Drum 

secundar 
135 6,0 810 2 PS Medie 

 

 

SAT BANPOTOC 

Nr

.  

crt 

Nume Categorie 
Lungim

e 

Lățime 

carosabil 
Suprafață 

Nr. 

benzi 

Îmbrăcămin

-te carosabil 

Stare 

tehnică 

1 
DJ76

1A1 

Drum 

principal 
1.753 8,0 14.024 2 AV Bună 

2 
DJ76

1A 

Drum 

principal 
820 7,0 5.740 2 PS Medie 

3 
DJ10

7A 

Drum 

secundar 
465 5,5 2.558 2 AV Buna 

4 
DC 

129 C 

Drum 

secundar 
370 7,0 2.590 2 PS Medie 

5 

DC 

A29 

C1 

Drum 

secundar 
107 8,0 856 2 AV Bună 

6 A 
Drum 

secundar 
450 4,0 1.800 2 DP Rea 

7 A1 
Drum 

secundar 
124 5,0 620 2 A Bună 

8 B 
Drum 

secundar 
254 4,0 1.016 2 DP Rea 
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9 C 
Drum 

secundar 
354 6,0 2.124 2 PS Medie 

10 C1 
Drum 

secundar 
364 7,0 2.548 2 A Bună 

11 D 
Drum 

secundar 
251 5,0 1.255 2 PS Medie 

12 F 
Drum 

secundar 
261 3,0 783 1 PS Medie 

13 G 
Drum 

secundar 
25 3,0 75 1 PS Medie 

14 H 
Drum 

secundar 
140 8,0 1.120 2 PS Medie 

15 I 
Drum 

secundar 
1.473 7,0 10.311 2 PS Medie 

16 J 
Drum 

secundar 
45 3,5 158 1 PS Medie 

17 K 
Drum 

secundar 
196 3,5 686 1 PS Medie 

18 L 
Drum 

secundar 
129 3,5 452 1 PS Medie 

19 M 
Drum 

secundar 
267 3,0 801 1 PS Medie 

20 N 
Drum 

secundar 
114 4,5 513 2 PS Medie 

21 P 
Drum 

vicinal 
40 4,0 160 2 PS Medie 

22 R 
Drum 

vicinal 
32 6,0 192 2 PS Medie 

23 S 
Drum 

secundar 
62 4,0 248 2 PS Medie 

24 T 
Drum 

secundar 
113 4,0 452 2 PS Medie 

25 V 
Drum 

secundar 
56 4,5 252 2 PS Medie 

26 U 
Drum 

secundar 
21 4,5 95 2 PS Medie 

27 W 
Drum 

secundar 
15 3,5 53 1 PS Medie 

28 X 
Drum 

vicinal 
145 4,5 653 2 PS Medie 

29 Y 
Drum 

secundar 
93 6,0 558 2 PS Medie 
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30 Z 
Drum 

secundar 
151 3,0 453 1 PS Medie 

31 A' 
Drum 

vicinal 
80 3,5 280 1 PS Medie 

32 B' 
Drum 

secundar 
30 4,5 135 2 PS Medie 

33 C' 
Drum 

secundar 
149 3,5 522 1 PS Medie 

34 D' 
Drum 

secundar 
344 5,0 1.720 1 PS Medie 

35 E' 
Drum 

vicinal 
62 4,0 248 2 PS Medie 

36 F' 
Drum 

vicinal 
44 6,0 264 2 PS Medie 

37 G' 
Drum 

secundar 
223 7,0 1.561 2 AV Buna 

38 G'1 
Drum 

secundar 
125 7,0 875 2 PS Medie 

39 H' 
Drum 

secundar 
285 6,0 1.710 2 PS Medie 

40 I' 
Drum 

vicinal 
66 3,0 198 1 PS Medie 

41 J' 
Drum 

secundar 
70 3,0 210 1 PS Medie 

 

 

SAT CHIMINDIA 

Nr

. 

crt 

Nume Categorie 
Lungim

e 

Lățime 

carosabil 
Suprafață 

Nr. 

benzi 

Îmbrăcămin

te carosabil 

Stare 

tehnică 

1 
DJ 

107A 

Drum 

principal 
1.743 6,5 11.330 2 A Bună 

2 A 
Drum 

secundar 
404 11,0 4.444 2 A Bună 

3 B 
Drum   

vicinal 
210 4,5 945 2 DB Medie 

4 C 
Drum 

secundar 
151 3,5 529 1 PS Medie 

5 D 
Drum 

secundar 
393 7,5 2.948 2 PS Medie 

6 E 
Drum 

secundar 
225 6,0 1.350 2 PS Medie 
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7 F 
Drum   

vicinal 
65 6,5 423 2 PS Medie 

8 G 
Drum 

secundar 
215 4,5 968 2 AV Bună 

9 
DC 

129 C 

Drum 

secundar 
162 6,0 972 2 DP Rea 

10 

DC 

129 

C1 

Drum 

secundar 
119 6,0 714 2 DP+PS 

Rea+ 

Medie 

11 

DC 

129 

C2 

Drum 

secundar 
135 6,0 810 2 PS Medie 

12 I 
Drum   

vicinal 
166 4,0 664 2 DP+PS 

Rea+ 

Medie 

13 J 
Drum   

vicinal 
115 4,0 460 2 PS Medie 

14 K 
Drum 

secundar 
169 7,5 1.268 2 PS Medie 

15 L 
Drum 

secundar 
86 5,5 473 2 PS Medie 

16 M 
Drum   

vicinal 
90 3,0 270 1 DP Rea 

17 N 
Drum 

secundar 
90 3,5 315 1 PS Medie 

18 O 
Drum 

secundar 
88 4,5 396 2 PS Medie 

19 P 
Drum 

secundar 
96 4,0 384 2 DP+PS 

Rea+ 

Medie 

 

 

LEGENDĂ: 

A - asfalt nou 

AV – asfalt vechi 

DP – drum pământ 

PS – piatră spartă 

P – pietriș 

DB – dale beton  
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ANEXA 3 – Semnalizarea intersecțiilor și a străzilor 
 

 

SAT HĂRĂU 

 

Intersecția 

Străzile 

intersectate 

Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE 

Strada 

amplasării 

Nr. 

Buc. 

I1  DC 129 6, B DP, DP OPRIRE B 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

B 1 

I2 DC 129 4, C A+DP, DP OPRIRE C 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

C 1 

I3 DC 129 4, D A+DP, DP OPRIRE D 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

D 1 

I4 D, E DP, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA E 1 

I5 DC 129 1, F A, P OPRIRE F 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

F 1 

I6 

DC 129 1, 

DC 129 3+ 

DC 129 5 

A, PS, A+P CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 129 1 1 

I7 

DC 129 

3+DC 129 5, 

H 

PS, A+P, DP OPRIRE H 1 
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I8 DC 129 3, G PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA G 1 

      
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
DC 129 3 2 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

G 1 

I9 
DC 129 

2+DC 129, J 
P, AV, P CEDEAZĂ PRIORITATEA J 1 

      DRUM CU PRIORITATE DC 129 2 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

J 1 

I10 J, K P,DP CEDEAZĂ PRIORITATEA K 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

K 1 

I11 DC 129, L1 AV, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA L1 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

L1 1 

I12 DJ 107 A, L2 A, A CEDEAZĂ PRIORITATEA L2 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

L2 1 

I13 

DC 129+DC 

129 1, DC 

129 1 

AV, A, A CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 129 1 1 
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I14 
DJ 107 A, DC 

129 1 
A, A CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 129 1 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

7,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

DC 129 1 1 

I15 DJ 107 A, N A, DP OPRIRE N 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

N 1 

I16 DJ 107 A, O A, DP OPRIRE O 1 

      DRUM ÎNFUNDAT O 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

O 1 

I17 DJ 107 A, P A, DP OPRIRE P 1 

      DRUM ÎNFUNDAT P 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

P 1 

I18 DJ 107 A, R A, DP OPRIRE R 1 

      DRUM ÎNFUNDAT R   

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

R 1 

I19 DJ 107 A, S A, P OPRIRE S 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

S 1 
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I20 DJ 107 A, T A, P OPRIRE T 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

T 1 

I21 DC 129, T AV, P CEDEAZĂ PRIORITATEA T 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

T 1 

I22 DC 129, U AV, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA U 1 

      DRUM CU PRIORITATE DC 129 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

U 1 

I23 
DJ 107 A, DC 

129 
A, AV CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 129 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

7,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

DC 129 1 

I24 DC 129 1, V A, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA V 1 

      DRUM CU PRIORITATE DC 129 1 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

V 1 

I25 DC 129 5, W A+P, DP OPRIRE W 1 

      DRUM CU PRIORITATE DC 129 5 1 
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Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

W 1 

I26 
DC 129 1, 

DC 129 5 
A, A+P CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 129 5 1 

 

 

Semne PROPUSE – sat Hărău – Identificare planșe 

 

Strada 
Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE Locația 

Nr. 

Buc. 

DJ 107 

A 
A TRECERE DE PIETONI 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
2 

    
PRESEMNALIZARE TRECERE DE 

PIETONI 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
6 

    CURBĂ DUBLĂ  
CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

    STAȚIE AUTOBUZ 
CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

    ATENȚIE COPII 
CONFORM 

PLANȘEI A 02 
2 

    

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE 

VEHICULE 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
2 

    
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
2 

DC 129 

6 
DP 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 7,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul 

autovehiculelorstul autovehiculelor 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

    
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

S P 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 
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SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

J P 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

    
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 

CONFORM 

PLANȘEI A 02 
1 

 

 

TOTAL SEMNE DE CIRCULAȚIE PROPUSE ÎN SATUL HĂRĂU 

 

Nr. crt. Semne de circulație PROPUSE  Nr. Buc. 

1 Oprire 12 

2 Cedează prioritatea 14 

3 Direcția drumului cu prioritate 2 

3 Drum cu prioritate 4 

5 Drum înfundat 3 

6 Presemnalizare trecere de pietoni 6 

7 Trecere de pietoni 2 

8 Limitare de viteză diferențiată pe categorii de vehicule  2 

9 Sfârșitul tuturor restricțiilor 5 

10 Atenție copii 2 

11 Curbă dublă 1 

12 Stație de autobuz 1 

13 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 7,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
3 

14 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
21 

 

 

LEGENDĂ: 

A - asfalt nou 

AV – asfalt vechi 

DP – drum pământ 

PS – piatră spartă 

P – pietriș 

DB – dale beton  
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SAT BÎRSĂU 

 

Intersecția 
Străzile 

intersectate 

Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE 

Strada 

amplasării 

Nr. 

Buc. 

I1  DJ 761, A AV, DP OPRIRE A 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

A 1 

I2 DJ 761, B AV, DP OPRIRE B 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

B 1 

I3 DJ 761, C AV, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA C 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

C 1 

I4 C, D PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA D 1 

      DRUM ÎNFUNDAT D 1 

I5 C, E PS, PS 

INTERSECȚIE CU UN 

DRUM FĂRĂ PRIORITATE 

(E) 

C 1 

      
CEDEAZĂ PRIORITATEA E 1 

I6 E, F PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA F 1 

I7 DJ 761, G AV, P OPRIRE G 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

G 1 

I8 G, H P, P CEDEAZĂ PRIORITATEA H 1 

I9 H, I P, P CEDEAZĂ PRIORITATEA I 1 
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      DRUM ÎNFUNDAT I 1 

I10 DJ 761, J AV, PS OPRIRE J 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

J 1 

I11 
DC 27 C+ 

DC 27 C1, J 
DP, PS, PS DRUM CU PRIORITATE DC 27 C 1 

      
CEDEAZĂ PRIORITATEA J 1 

      DRUM ÎNFUNDAT J 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

J 1 

I12 DC 27 C1, N PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA N 1 

      DRUM ÎNFUNDAT N 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

N 1 

I13 DC 27 C1, O PS, PS DRUM CU PRIORITATE DC 27 C1 2 

      CEDEAZĂ PRIORITATEA O 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

O 1 

I14 
DJ 761, DC 

27 C1 
AV, PS OPRIRE DC 27 C1 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 7,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

DC 27 C1 1 
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I15 O, P PS, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA P 1 

I16 P, DC 27 C1 DP, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA P 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

P 1 

I17 
R, DC 27 

C1(pod) 
DP+PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA 

DC 27 

C1(pod) 
1 

I17' 

DC 27 

C1(pod), DC 

27 C1 

PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA 
DC 27 

C1(pod) 
1 

I18 DJ 761, R AV, DP+PS OPRIRE R 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

R 1 

I19 O, S PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA S 1 

I20 O, T PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA T 1 

I21 O, U PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA U 1 

      DRUM ÎNFUNDAT U 1 

I22 O1+O, V DP, PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA V 1 

      DRUM ÎNFUNDAT V 1 

I23 DC 27 C, O1 DP, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA O1 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

O1 1 

I24 
DJ 107 A, 

DC 27 C 
AV, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 27 C 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 7,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

DC 27 C 1 
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I25 DJ 107 A, W AV, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA W 1 

      DRUM ÎNFUNDAT W 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

W 1 

I26 DJ 107 A, X AV, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA X 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

X 1 

I27 Y1, R 
DP+PS, 

DP+PS 
CEDEAZĂ PRIORITATEA R 1 

I28 Y1, R1 DP+PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA R1 1 

      DRUM ÎNFUNDAT R1 1 

I28' 

DC 27 C1, 

DC 27 

C1(pod) 

PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA 
DC 27 

C1(pod) 
1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

DC 27 

C1(pod) 
1 

I29 DC 27 C1, Y PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA Y 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

Y 1 

I30 Y, A'  PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA A' 1 

      DRUM ÎNFUNDAT A' 1 

I31 DJ 761, Y1 AV, DP+PS CEDEAZĂ PRIORITATEA Y1 1 
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Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

Y1 1 

I32 DJ 761, B' AV, P OPRIRE B' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor  

B' 1 

I33 DJ 761, C' AV, PS OPRIRE C' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

C' 1 

I34 DJ 761, D', E' AV, PS, PS DRUM CU PRIORITATE D' 1 

      OPRIRE D' 1 

      
CEDEAZĂ PRIORITATEA E' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

D' 1 

I35 DJ 761, F' AV, PS OPRIRE F' 1 

      DRUM ÎNFUNDAT F' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

F' 1 

I36 DJ 761, G' AV, PS OPRIRE G' 1 

I37 DC 27 C1, Z PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA Z 1 
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Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

Z 1 

 

 

Semne PROPUSE – sat Bîrsău – Identificare planșe 

 

Strada 
Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE Locația 

Nr. 

Buc. 

DJ 761 AV TRECERE DE PIETONI Conform planșei A 11 3 

    
PRESEMNALIZARE TRECERE 

DE PIETONI 
Conform planșei A 11 6 

    

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII 

DE VEHICULE 

Conform planșei A 11 2 

    
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 11 2 

    
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
Conform planșei A 11 1 

DJ 107 A AV 

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII 

DE VEHICULE 

Conform planșei A 11 1 

    

SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 11 1 

DC 27 

C1 
PS 

SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 11 1 

    

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 7,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 30 

km/h pt. restul autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

Conform planșei A 11 1 

 

TOTAL SEMNE DE CIRCULAȚIE PROPUSE ÎN SATUL BÎRSĂU 

 

Nr. crt. Semne de circulație PROPUSE  Nr. Buc. 

1 OPRIRE 11 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 29 

3 DRUM CU PRIORITATE 4 

4 DRUM ÎNFUNDAT 10 

5 PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI 6 

6 TRECERE DE PIETONI 3 

7 LIMITARE DE VITEZĂ DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE 3 
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VEHICULE 

8 SFÂRȘITUL TUTUROR RESTRICȚIILOR 4 

9 DIRECȚIA DRUMULUI CU PRIORITATE 1 

10 INTERSECȚIE CU UN DRUM FĂRĂ PRIORITATE  1 

11 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
21 

12 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 7,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelorstul autovehiculelor 
3 
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SAT BANPOTOC 

 

Intersecția 
Străzile 

intersectate 

Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE 

Strada 

amplasării 

Nr. 

Buc. 

I1  DJ 107 A, A AV, DP OPRIRE A 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

A 1 

I2  A, B DP, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA B 1 

I3 A+A1, B DP, A, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA B 1 

I4 
DJ 107 A, DJ 

761 A1 
AV, AV OPRIRE DJ 761 A1 1 

I5 
DJ 761 A1, 

A1 
AV, A OPRIRE A1 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

A1 1 

I6 DJ 761 A1, D AV, PS OPRIRE D 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

D 1 

I7 F, D PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA D 1 

I8 F, G PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA G 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

G 1 

I9 I, H PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA H 1 
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Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

H 1 

I10 DJ 761 A1, I AV, PS OPRIRE I 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

I 1 

I11 I, L PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA L 1 

I12 I, M PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA M 1 

I13 M, N PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA N 1 

I14 I, J PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA J 1 

I15 I, K PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA K 1 

I16 
DJ 761 A1, 

M 
AV, PS OPRIRE M 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

M 1 

I17 DJ 761 A, H' PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA H' 1 

      DRUM CU PRIORITATE DJ 761 A 2 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

H' 1 

I18 
DJ 761 A1, 

G' 
AV, AV CEDEAZĂ PRIORITATEA G' 1 

      DRUM CU PRIORITATE DJ 761 A1 1 
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Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

G' 1 

I19 DJ 761 A, R PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA R 1 

      DRUM ÎNFUNDAT R 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor  

R 1 

I20 DJ 761 A, S PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA S 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

S 1 

I21 DJ 761 A, T PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA T 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

T 1 

I22 DJ 761 A, T PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA T 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

T 1 

I23 U, C1 A, A CEDEAZĂ PRIORITATEA U 1 

I24 DJ 761 A1, U AV, A CEDEAZĂ PRIORITATEA U 1 



 

  Comuna Hărău| Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 100 

 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

U 1 

I25 C1, V A, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA V 1 

I26 C, W PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA W 1 

I27 C, X PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA X 1 

      DRUM ÎNFUNDAT X 1 

I28 DJ 761 A1, Y AV, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA Y 1 

      
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
DJ 761 A1 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

Y 1 

I29 DJ 761 A1, Z AV, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA Z 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

Z 1 

I30 
DJ 761 A1, 

A' 
AV, PS OPRIRE A' 1 

      DRUM ÎNFUNDAT A' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

A' 1 

I31 DJ 761 A, B' PS, PS OPRIRE B' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

B' 1 
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I32 DJ 761 A, C' PS, PS OPRIRE C' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

C' 1 

I33 G'1+G', D' PS, AV, AV CEDEAZĂ PRIORITATEA D' 1 

      
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
G'1 1 

      DRUM CU PRIORITATE DJ 761 A1 1 

I34 G'1, E' PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA E' 1 

      DRUM ÎNFUNDAT E' 1 

I35 
DC 129 

C1,G'1, F' 
PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA F' 1 

      DRUM ÎNFUNDAT F' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

F' 1 

      CEDEAZĂ PRIORITATEA G'1 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

G'1 1 

      
DRUM CU PRIORITATE DC 129 C1 1 

I36 H', DC 129 C PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA H' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

H' 1 

I37 DC 129 C, H' PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA H' 1 
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Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

H' 1 

I38 H', I' PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA I' 1 

      DRUM ÎNFUNDAT I' 1 

I39 H', P PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA P 1 

      DRUM ÎNFUNDAT P 1 

I40 DC 129 C, J' PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA J' 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

J' 1 

I41 DJ 761 A, C PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA C 1 

      
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
DJ 761 A 1 

      

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

C 1 

 

 

Semne PROPUSE – sat Banpotoc – Identificare planșe 

 

Strada 
Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE Locația 

Nr. 

Buc. 

DJ 761 A1 AV TRECERE DE PIETONI Conform planșei A 23 3 

    
PRESEMNALIZARE TRECERE 

DE PIETONI 
Conform planșei A 23 6 

    STAȚIE AUTOBUZ Conform planșei A 23 1 

DJ 761 A PS 

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE 

CATEGORII DE VEHICULE 

Conform planșei A 23 1 
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SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 23 1 

DJ 107 A AV 

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE 

CATEGORII DE VEHICULE 

Conform planșei A 23 2 

    

SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 23 2 

DC 129 C PS 

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 7,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul 

autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

Conform planșei A 23 1 

    
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 23 1 

Z PS 

Interzis accesul autovehiculelor 

ce depașesc 3,5 t(cu excepția 

riveranilor) Limită de viteză de 

30 km/h pt. restul autovehiculelor 

Conform planșei A 23 1 

 

 

TOTAL SEMNE DE CIRCULAȚIE PROPUSE ÎN SATUL BANPOTOC 

 

Nr. crt. Semne de circulație PROPUSE  Nr. Buc. 

1 OPRIRE 9 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 33 

3 DRUM CU PRIORITATE 6 

4 DRUM ÎNFUNDAT 7 

5 PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI 6 

6 TRECERE DE PIETONI 3 

7 
LIMITARE DE VITEZĂ DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE 

VEHICULE 
3 

8 SFÂRȘITUL TUTUROR RESTRICȚIILOR 4 

9 DIRECȚIA DRUMULUI CU PRIORITATE 3 

10 STAȚIE AUTOBUZ 1 

11 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 7,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelorstul autovehiculelor 
1 

12 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
26 
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SAT CHIMINDIA 

 

Intersecția 
Străzile 

intersectate 

Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE 

Strada 

amplasării 

Nr. 

Buc. 

I1  DJ 107 A, A AV, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA A 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

A 1 

I2  DJ 107 A, B AV, DB OPRIRE B 1 

      DRUM ÎNFUNDAT B 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

B 1 

I3 DJ 107 A, C AV, PS OPRIRE C 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

C 1 

I4 DJ 107 A, D AV, PS OPRIRE D 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

D 1 

I5 D, E PS, PS DRUM CU PRIORITATE D 1 

      
CEDEAZĂ PRIORITATEA E 1 

I6  DJ 107 A, F AV, PS OPRIRE F 1 

      DRUM ÎNFUNDAT F 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

7,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

F 1 
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I7 DJ 107 A, G AV, AV CEDEAZĂ PRIORITATEA G 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

G 1 

I8 
DJ 107 A, 

DC 129 C 
AV, DP CEDEAZĂ PRIORITATEA DC 129 C 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

7,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelorstul 

autovehiculelor 

DC 129 C 1 

I9 DC 129 C, D DP, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA D 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

D 1 

I10 DC 129 C, I DP, DP+PS CEDEAZĂ PRIORITATEA I 1 

      DRUM ÎNFUNDAT I 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

I 1 

I11 

DC 129 

C1+DC 129 

C2, J 

DP+PS, PS, PS 
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
DC 129 C1 1 

      
DRUM CU PRIORITATE DC 129 C2 1 

      
CEDEAZĂ PRIORITATEA J 1 

      DRUM ÎNFUNDAT J 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

J 1 
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I12 

DC 129 

C+DC 129 

C1, K 

DP, DP+PS, 

PS 
CEDEAZĂ PRIORITATEA K 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

K 1 

I13 K, L PS, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA L 1 

I14 DJ 107 A, L AV, PS OPRIRE L 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

L 1 

I15 DJ 107 A, K AV, PS CEDEAZĂ PRIORITATEA K 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

K 1 

I16 DJ 107 A, M AV, DP OPRIRE M 1 

      DRUM ÎNFUNDAT M 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

M 1 

I17 DJ 107 A, N AV, PS OPRIRE N 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

N 1 

I18 DJ 107 A, O AV, PS OPRIRE O 1 
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Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

O 1 

I19 DJ 107 A, P AV, DP+PS OPRIRE P 1 

      

Interzis accesul 

autovehiculelor ce depașesc 

3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h 

pt. restul autovehiculelor 

P 1 

 

Semne PROPUSE – sat Chimidia – Identificare planșe 

 

Strada 
Îmbrăcăminte 

rutieră 
Semne PROPUSE Locația 

Nr. 

Buc. 

DJ 107 A AV TRECERE DE PIETONI Conform planșei A 31 2 

    
PRESEMNALIZARE 

TRECERE DE PIETONI 
Conform planșei A 31 6 

    

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE 

CATEGORII DE VEHICULE 

Conform planșei A 31 2 

    
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
Conform planșei A 31 2 

 

TOTAL SEMNE DE CIRCULAȚIE PROPUSE ÎN SATUL CHIMINDIA 

 

Nr. crt. Semne de circulație PROPUSE  Nr. Buc. 

1 OPRIRE 9 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 10 

3 DRUM CU PRIORITATE 2 

4 DRUM ÎNFUNDAT 5 

5 PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI 6 

6 TRECERE DE PIETONI 2 

7 LIMITARE DE VITEZĂ DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE VEHICULE 2 

8 SFÂRȘITUL TUTUROR RESTRICȚIILOR 2 

9 DIRECȚIA DRUMULUI CU PRIORITATE 1 

10 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 7,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelorstul autovehiculelor 
1 
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11 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 3,5 t (cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
15 

 

  TOTAL SEMNE DE CIRCULAȚIE PROPUSE ÎN COMUNA HĂRĂU 

 

Nr. crt. Semne de circulație PROPUSE  
Nr. 

Buc. 

1 OPRIRE 41 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 86 

3 DRUM CU PRIORITATE 16 

4 DRUM ÎNFUNDAT 25 

5 PRESEMNALIZARE TRECERE DE PIETONI 24 

6 TRECERE DE PIETONI 10 

7 LIMITARE DE VITEZĂ DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE VEHICULE 10 

8 SFÂRȘITUL TUTUROR RESTRICȚIILOR 15 

9 DIRECȚIA DRUMULUI CU PRIORITATE 7 

10 INTERSECȚIE CU UN DRUM FĂRĂ PRIORITATE  1 

11 ATENȚIE COPII 2 

12 CURBĂ DUBLĂ 1 

13 STAȚIE AUTOBUZ 2 

14 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 3,5 t (cu excepția riveranilor) Limită 

de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelor 
83 

15 
Interzis accesul autovehiculelor ce depașesc 7,5 t (cu excepția riveranilor) Limită 

de viteză de 30 km/h pt. restul autovehiculelorstul autovehiculelor 
8 

 

Valoarea estimativă a semnelor de circulație propuse este de: 

 

NR. 

CRT. 

SEMNE DE CIRCULAȚIE 

PROPUSE  
NR. BUC. 

PREȚ 

BUC(EUR-fără 

TVA) 

TOTAL(EUR-

fără TVA) 

1 OPRIRE 41 34,5 1.414,5 

2 CEDEAZĂ PRIORITATEA 86 29,5 2.537,0 

3 DRUM CU PRIORITATE 16 34,5 552,0 

4 DRUM ÎNFUNDAT 25 34,5 862,5 

5 
PRESEMNALIZARE TRECERE DE 

PIETONI 
24 29,5 708,0 

6 TRECERE DE PIETONI 10 29,5 295,0 

7 

LIMITARE DE VITEZĂ 

DIFERENȚIATĂ PE CATEGORII DE 

VEHICULE 

10 34,5 345,0 
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8 
SFÂRȘITUL TUTUROR 

RESTRICȚIILOR 
15 34,5 517,5 

9 
DIRECȚIA DRUMULUI CU 

PRIORITATE 
7 34,5 241,5 

10 
INTERSECȚIE CU UN DRUM FĂRĂ 

PRIORITATE  
1 29,5 29,5 

11 ATENȚIE COPII 2 29,5 59,0 

12 CURBĂ DUBLĂ 1 29,5 29,5 

13 STAȚIE AUTOBUZ 2 33 66,0 

14 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 3,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul 

autovehiculelor 

83 62,5 5.187,5 

15 

Interzis accesul autovehiculelor ce 

depașesc 7,5 t(cu excepția riveranilor) 

Limită de viteză de 30 km/h pt. restul 

autovehiculelorstul autovehiculelor 

8 62,5 500,0 

16 TOTAL 331   13.344,5 
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ACEST DOCUMENT A FOST REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE 

LEGISLATIVE ÎN VIGOARE REFERITOARE LA REALIZAREA PLANURILOR 

URBANISTICE GENERALE,  POTRIVIT LEGII 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA 

TERITORIULUI ȘI URBANISMUL, REPUBLICATĂ CU COMPLETĂRILE ȘI 

MODIFICĂRILE ULTERIOARE.  

 

Legea 350/ 2001, art. 46 ^1, lit. a) din Cap.IV, Secț. 3 (articol introdus prin art. I pct. 23 

din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011) afirmă că Planul Urbanistic 

General trebuie să cuprindă o documentație complementară, identificată sub titlul de 

diagnostic prospectiv, realizată pe baza analizei evoluției istorice, precum și a 

previziunilor economice și demografice, precizând nevoile identificate în materie de 

dezvoltare  economică,  socială și culturală,  de amenajare a spațiului, de mediu, locuire,  

transport, spații și echipamente publice și servicii. 
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1 INTRODUCERE 

 

1.1       Obiectivul lucrării 

 

Lucrarea de față are ca obiect studiul comunei Hărău, compusă din satele Hărău, 

Bârsău, Chiminda și Banpotoc. Comuna este situată în zona centrală a județului  

Hunedoara, aflându-se la o distanță de 15 km de municipiul Deva, respectiv la o distanță de 

12 km de orașul Simeria. 

 

1.2       Scopul lucrării 

 

Scopul acestui studiu este de a identifica trăsăturile esențiale din punct de vedere 

social, cultural, economic, demografic dar și estetic ale amplasamentului în cauză și de a 

determina în ce măsură situația actuală poate fi prelucrată astfel încât, prin parcurgerea 

scenariilor de dezvoltare anticipate să se obțină o creștere a calității vieții locuitorilor și în 

general, o îmbunătățire a destinului comunităților aferente acestui spațiu. 

 

Investigarea situației actuale realizată prin acest studiu prezintă atât caractersiticile 

structurale care oferă potențialul de dezvoltare al amplasamentului, cât și elementele 

restrictive ale dezvoltării acestuia, evidențiind diferențele dintre condițiile de dezvoltare 

existente și cele necesare. Astfel, diagnosticul prospectiv permite formularea de acțiuni și 

măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor corespondente unei viziuni coerente de 

dezvoltare. 

 

 

2 EVOLUȚIA ISTORICĂ 

 

Comuna Hărău se află în centrul judeţului Hunedoara, învecinat cu judeţul Vîlcea în 

partea de S-E, judeţul Gorj în partea de S, judeţele Timiş şi Caras - Severin în V, judeţul 

Arad în partea de N-V şi judeţul Alba în partea de N şi E. 

 

Situată pe malul drept al Mureşului, la poalele munţilor Apuseni, Hărău este o 

comună ce cuprinde 4 sate: Hărău (reședință), Banpotoc, Bîrsău și Chimindia, care în 

prezent cumulează împreună o suprafaţă de 4.935 ha. și o popoulaţie de 2046 locuitori. 

 

Satul Hărău a apărut pentru întâia oară în izvoarele documentare în anul 1335. 

Documentul acesta dovedeşte existența unor familii de nobili care deţin pământuri acordate 

prin acte legale. După cucerirea Transilvaniei de către regatul feudal maghiar, satul Hărău a 

fost populat cu familii de origine maghiară. Multe dintre acestea au primit diplome de 

înnobilare, ducând la formarea unei numeroase pături de mici nobili.  

 

Informaţii mai precise despre numărul locuitorilor apar abia din secolul al XVIII-lea. 

La 1733 statistica religioasă înregistrează alături de familiile de nobili, 68 de familii de români 
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ortodocşi. În recensământul din 1762, numărul familiilor ortodoxe este de 113, acestea 

dispunând şi de o biserică proprie. 

Recensământul populaţiei din 1786 consemnează o populaţie totală de 574, dintre 

care 291 bărbaţi şi 283 femei. Ca stare socială a capilor de familie, apar 2 preoţi, 45 de 

nobili, 29 de iobagi şi 92 de jeleri. Populaţia totală creşte până în 1854 la 737 de locuitori iar 

în 1910 la 873 satul având 236 de gospodării şi 241 de clădiri. Zece ani mai târziu, în 1940 

populaţia satului se situează la 1000 de locuitori, dintre care 725 de români şi 275 maghiari. 

 

Al doilea sat care apare consemnat în documente este Chimindia, la 1334, în lista 

plătitorilor de dijme papale, ce atestă existența unei comunităţi catolice în sat. Apoi, în anul 

1362 a fost pomenit în documentare şi satul Banpotoc, iar satul Bîrsău a fost menţionat 

documentar abia în secolul următor, la anul 1440, drept “moşia regală Bîrsău” , când satul 

ajunge în posesiunea lui Iancu de Hunedoara. 

 

Principala ocupaţie a locuitorilor a fost agricultura, cu ramura sa complementară, 

creşterea animalelor; alături de acestea erau practicate şi alte meserii aducătoare de venit, 

spre exemplu, dogăritul. Printre alte activităţi se număra şi transportul sării şi a altor produse 

pe Mureş. 

 

În anul 1763 nobilii fără avere au intrat în trupele de grăniceri, făcând serviciu de 

pază pe graniţa de sud a Transilvaniei. Răscoala lui Horea Cloşca şi Crişan a zguduit violent 

şi perimetrul satului, acesta fiind prădat şi incendiat. 

 

Dincolo de evenimentele istorice, elementele de morfologie și sintaxă au suferit de-a 

lungul timpului modificările firești spațiului rural românesc, astfel încât dacă inițial activitatea 

zilnică a locuitorilor era concentrată în vatra satului, odată cu creșterea populației, zona 

construită s-a extins și au apărut noi anexe care să poată satisfice nevoile locuitorilor.  

 

Odată cu formarea statului national roman unitar, s-a aplicat Reforma Agrară de la 

1921, prin împroprietărirea cu pământ. În Hărău 68 de țărani au primit teren arabil și loturi 

pentru casă. O parte din terenul atribuit se afla pe teritoriul orașului Deva, ceea ce a 

provocat numeroase conflicte cu ceangăii din oraș. 

 

 

3 REALITĂȚI DEMOGRAFICE 

 

3.1 Situația existentă 

 

Potrivit ultimului Recensământ, populația comunei Hărău atinge 2135 de locuitori, din 

care 721 de locuitori în satul Hărău, 483 în satul Bîrsău, 493 în satul Banpotoc, respectiv 

372 în satul Chimindia. Totalul populației comunei se află într-o continuă creștere pe durata 

ultimului deceniu. Cu toate că, potrivit aceluiași recensământ, populația stabilă feminină 

ocupă un procentaj superior celei masculine, respectiv 50,87% în comparație cu 49,13 %, în 

perioada 2002-2012, raportul dintre ponderea persoanelor de sex feminin și cele de sex 
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masculin înregistrează modificări considerabile, contrastul volumetric dintre cele două 

categorii suferind o diminuare aproape constantă pe parcursul acestui interval temporal.  

Astfel, dacă în anul 2002, populația era reprezentată în proporție de 52,6% femei și 

47,4% bărbați, de unde rezultă o diferență de 5,2% în favoarea populației feminine, în 

prezent se remarcă o valoare redusă la doar 1,74% a acestei diferențe. 

 

În ceea ce privește relația dintre persoanele de sex feminin și cele de sex masculin, 

dacă în perioada 2002-2008 numărul căsătoriilor a oscilat între valoarea minimă 9 și 

valoarea maximă 14, ulterior acestei perioade, numărul căsătoriilor a început să scadă 

drastic, astfel încât în ultimii 3 ani nu a mai avut loc nicio căsătorie. Numărul divorțurilor a 

oscilat de asemenea, ajungând în 2012 la 4, în comparație cu anul 2002, când se înregistrau 

doar 2. Din totalul populatiei stabile de la nivelul Comunei Hărău, un procent de 46% este 

căsătorită, 34% este necăsătorită, 4% îi reprezintă pe cei divorțați, iar 11% îi reprezintă pe 

cei văduvi. 

 

În perioada 2002-2012, numărul născuților vii fluctuează, aflându-se în scădere abia 

începând cu anul 2005. Numărul decedaților se află de asemenea în scădere în toată 

această perioadă de timp, însă în ciuda acestui fapt, numărul decedaților din fiecare an 

depășește considerabil numărul noilor născuți. Dacă sporul în comuna Hărău este negativ,  

sporul migrator este pe de altă parte pozitiv, în anul 2002 înregistrându-se de două ori mai 

multe persoane noi venite în comună (61) decât persoane plecate (29). 

 

Ca grupe de vârstă, din totalul populației masculine (997 locuitori), minori sunt 241, 

iar majori în vârstă de până la 85 de ani sunt 756, respectiv din totalul populației feminine 

(1049 de locuitori), minori sunt 206, iar majori în vârstă de până la 85 de ani sunt 843 de 

locuitori. Potrivit Recensământului efectual în anul 2002, locuitorii în vârstă de peste 60 de 

ani erau în număr de 582, reprezentând 27,41%, adică aproape o treime din populația totală 

a comunei, în număr de 2123 la acea vreme. Anul 2012 înregistrează o scădere 

nesemnificativă a acestui procent, în valoare de 27,16%, a populației în vârstă de peste 60 

de ani. 

 

În comuna Hărău, populația activă atinge un număr de 856 de locuitori (477 de sex 

masculin și 379 de sex feminin), dintre care 770 sunt persoan ocupate, după cum urmează: 

59%  angajati/salariati, 24% lucratori pe cont propriu, 16% lucratori familiali (neremunerati), 

7%  patroni/angajatori. Din populația activă, 86 de locuitori sunt în momentul de față șomeri 

(aproximativ 5%) - 66 de sex masculin și 20 de sex feminin. Situația șomerilor de la nivelul 

comunei în perioada 2004 – 2013 prezintă o creștere a numărului de șomeri. Astfel în 2013 

numărul șomerilor îndemnizați crește față de anii precedenți, față de șomerii neîmdemnizați 

care prezintă o mică scădere. Populația inactivă este în număr de 1267, dintre care 309 sunt 

elevi/studenți, 693 sunt pensionari, 54 sunt casnice, 165 sunt întreținuți de alte persoane, 14 

sunt întreținuți de stat sau organizații private 14, iar 32 sunt persoane cu altă situație 

economică. 

 

Structura populației după grupe etnice prezintă o majoritate de 90% români, la care 

se adaugă persoane de etnie maghiară, rromi, precum și germani, italieni ș.a. iar din punct 

de vedere al religiei, ponderea cea mai mare din totalul populației comunei Hărău este dată 
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de persoanele de religie ortodoxă, ce reprezintă 80%, urmată de penticostali (6%) și 

reformați (5%).  

3.2 Previziuni și propuneri  

 

Având în vedere relațiile dintre valorile numerice corespondente diferitelor categorii 

demografice,  precum și tendințele clare referitoare la dinamica populației, se propune un set 

de măsuri care să amelioreze condițiile care au creat aceste rezultate și care, în plus să vină 

în sprijinul comunității, astfel încât aceasta să poată întâmpina o dezvoltare armonioasă.  

 

 În ciuda tendințelor de creștere demografică identificate în ultima perioadă, se 

prevede că numărul populației va ajunge să descrească cu până la 5% în următorii zece ani, 

având în vedere că nu există condiții propice menținerii raportului pozitiv dintre sporul 

migrator și cel natural. Din aceleași motive, fenomenul de îmbătrânire a populației se va 

accentua, persoanele în vârstă de peste 60 de ani ajungând să reprezinte o treime din 

populația comunei. 

 

Măsuri 

Este necesară atragerea populației tinere în zonă, în vederea creșterii numărului de 

tineri și tineri activi pe piața muncii cu 10% în următorul deceniu. Se propune ca 

acest lucru să se facă printr-o ofertă atractivă din partea primăriei în ceea ce privește 

prețul locuințelor, amplasarea comunei în apropierea municipiului Deva constituind 

deja un prim factor de atractivitate. În plus se recomandă construcţia de locuințe 

sociale, destinate închirierii, pentru tineri cu vârste cuprinse între 18-35 de ani, care 

nu își permit să cumpere un apartament sau sa închirieze o locuință de pe piața 

liberă. 

 

 În ceea ce privește rata de activitate, reprezentând raportul dintre populația activă și 

populația totală în vârstă de 15-64 de ani, respectiv rata de ocupare, reprezentând raportul 

dintre populația ocupată și populația totală în vârstă de 15-64 de ani, se prevede că acestea 

se vor afla în descreștere în următorii zece ani, ca urmare fenomenelor prezentate anterior, 

dar și a creșterii ratei șomajului. Se prevede că tendința de creșterea a ratei șomajului  

înregistrată în ultimul deceniu se va extinde asupra următorilor zece ani, numărul de șomeri 

ajungând să se dubleze.  

 

Măsuri 

-În acest context se impune creșterea populației active cu 10%, respectiv reducerea 

șomajului cu 50% în următorii zece ani. Se impune crearea de noi locuri de muncă 

asociate mediului rural prin sprijinul dezvoltării Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii 

(IMM), dezvoltarea sectorului turistic, etc.  

-Se recomandă un program de recalificare și perfecționare a șomerilor, astfel încât 

aceștia să poată participa la dezvoltarea socio-economică a satului, întregind 

numărul populației active, precum și măsuri pentru protecţia socială a populaţiei 

defavorizate. 
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-În ceea ce privește populația inactivă, cu precădere tineretul, se recomandă 

asigurarea unei pregătiri de specialitate corespunzătoare și atragerea interesului 

tinerilor pentru studii medii în domeniul agricol, în contextul intensificării practicării 

agriculturii. 

 Prognoza pentru următorii zece ani prevede de asemenea o accentuare a 

descreșterii calitatății vieții prin accentuarea inechității privind oportunitățile de dezvoltare 

dintre mediul urban și cel rural, cu efect considerabil asupra aspectelor demografice, mai 

ales în ceea ce privește populația inactivă tânără ce constituie potențialul populației active.   

 

Măsuri 
 

-Se impune necesitatea continuării efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii educaționale, în vederea facilitării accesului la infrastructura 

educațională cu profil agricol, precum și a accesului la servicii sociale și de îngrijire a 

copilului, asigurarea unor facilități de tip after-school, care să permită totodată 

accesul școlarilor la activități educaționale în afara curriculei școlare precum și la 

activități recreative, etc. 

 

 

4 REALITĂȚI ECONOMICE 

 

4.1 Situația existentă 

 

 Ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană, comuna Hărău a înregistrat 

o creștere economică însemnată, beneficiind de diverse investiții. În prezent, economia 

locală se construiește în jurul agriculturii, silviculturii, industriei extractive și prelucrătoare. Pe 

lângă acestea, sectorul zootehnic este de asemenea dezvoltat, reprezentând o zonă 

considerabilă a resurselor populației: creșterea animalelor e activitatea preponderentă a 

locuitorilor.  În ultimii ani s-au înfiinţat noi societăţi comerciale cu activitate de producţie pe 

diverse profile. Principalele societăţi comerciale, desfășoară activități  precum prelucrarea 

lemnului, confecții metalice, panificație, comerț, etc. 

 

Din punct de vedere al activităților economice, populația activă ocupată se dedică în 

procent de 40% (422 de persoane) agriculturii, vânătorii și serviciilor anexe, 8% (83 de 

persoane) prelucrării lemnului, fabricării produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, 

fabricării articolelor din paie și din materiale vegetale împletite, 4% (44 de persoane) 

comerțului cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor si motocicletelor, iar 4% (43 de 

persoane) industriei alimentare. În perioada 2002-2012, numărul mediu de salariați se află în 

creștere, cu un grad de creștere de 96,96%. 

  

Din punct de vedere al dinamicii economiei în perioada 2002-2012, ponderea cifrei 

de afaceri cea mai mare este cea din industrie (80%), care înregistrează însă cea mai 

scăzută dinamică în această perioadă, doar 40%. Agricultura, cu o pondere a cifrei de 

afaceri de 8% înregistrează o dinamică de 2534%, iar comerțul, cu o pondere de 9% 

înregistrează o creștere de 90%. Construcțiile, serviciile și turismul înregistrează și ele 

creșteri considerabile, chiar dacă reprezintă o pondere redusă a CA. 
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În momentul de față, activitatea industrială este reprezentată de firme ce își 

desfășoară activitatea în următoarele domenii: industria mică - fabrica de mobilă de la 

Chimindia, fabrică de cherestea la Chimindia, confecţii metalice la Hărău, moară cereale la 

Hărău şi Bîrsău, respectiv comerţ - magazine alimentare în toate satele comunei, magazin 

de materiale de construcţii la Hărău.  

Exploatarea agricolă se face preponderent individual și pe suprafeţe mici. Producţiile 

sunt în general modeste, atât datorită calităţii reduse a solului, dar mai ales neaplicării 

integrale a prevederilor tehnologiilor de cultivare a cerealelor. 

 

În ceea ce privește activitatea turistică, principalele obiective turistice sunt 

reprezentate de unități de cult, ce figurează pe lista monumentelor istorice la nivel național:  

biserica de zid "Sfântul Nicolae" din satul Bîrsău, construcție din secolul al XVI-lea, biserica 

de zid "Sfântul Dumitru" din satul Hărău, construcție din secolul al XVIII-lea, biserica 

"Cuvioasa Paraschiva" din satul Chimindia, construcție din secolul al XVI-lea. De asemenea, 

pe teritoriul Comunei Hărău se găsesc câteva situri arheologice: așezarea neolitică de la 

Hărău – Cetate, așezare neolitică localizată în satul Chimindia, așezarea din epoca romană 

de la Chimindia, așezarea Coțofeni de la Banpotoc.  

 

În ciuda potențialului turistic al zonei, turismul în comuna Hărău este practicat la 

scară redusă, pe teritoriul comunei aflându-se doar 3 pensiuni: SC Castelul Lupilor SRL, SC 

Castelul Maria SRL şi SC Minexpres Montana SRL. În plus, destinul sectorului turistic pare 

incert în momentul de față: având în vedere condițiile existente și lipsa promovării zonei, 

numărul înnoptărilor a scăzut de la 376 la 31 în perioada 2009-2012, iar numărul sosirilor de 

la 264 la 21 în aceeași perioadă. 

 

 

4.2 Previziuni și propuneri 

 

Dezvoltarea economică și socială a localității este influenţată de o serie de factori, 

precum amplasarea în reţeaua de localităţi a judeţului, relief, existenţa și exploatarea 

resurselor naturale, potenţialul industrial şi agricol. În ceea ce privește bugetul, deși acesta a 

înregistrat o descreștere în ultimii cinci ani, Bugetul local va avea o evoluţie pozitivă şi o 

tendinţă de creştere, datorită posibilității de finanțare cu fonduri de la Uniunea Europeană. 

 

 În ciuda faptului că industria are cea mai mare pondere în CA, în acest sector se 

înregistrează cea mai mică creștere din punct de vedere al dinamicii economice, creștere 

care în condițiile actuale, va înregistra valori minime și în următorii zece ani, dispunând de 

asemenea de un număr redus de angajați. 

 

Măsuri 

-Dezvoltarea economică în perspectivă poate fi realizată prin investiţii importante în 

obiective industriale prin atragerea investitorilor. 

 

Se recomandă asigurarea dezvoltării rurale prin activităţi industriale de prelucrare a 

resurselor locale agricole, silvice și minerale, cât și prin producerea de bunuri pentru 
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consumul colectivităţilor locale cu caracter nealimentar, inclusiv prin lucrul la 

domiciliu în mici ateliere.  

-Se propune organizarea unor platforme industriale cu asigurarea facilităților și 

utilităților necesare: terenuri oferite de primărie prin concesionare, alimentarea cu 

apă și energie electrică, etc. 

 

 În ceea ce privește agricultura, sistemului actual al exploataţiilor este în defavoarea 

dezvoltării economice şi a perspectivelor de ameliorare a condiţiilor de trai, ceea ce va duce 

la pierderea interesului pentru activitățile agricole. 

 

Măsuri 

-Se propune constituirea unor ferme agricole individuale şi asociative performante, 

ce impune asigurarea unor facilitaţi pentru creditarea investiţiilor în achiziţii de utilaje, 

construcţii agro-zootehnice şi pentru aprovizionarea sezonieră cu materiale şi 

substanţe necesare.  

-Pentru valorificarea cerealelor şi a plantelor furajere în mod eficient e necesară 

extinderea şi crearea fermelor zootehnice performante de tip privat, organizarea unor 

unităţi asociative care să asigure valorificarea producţiei agricole, precum şi 

aprovizionarea fermelor cu produse industriale.  

-Se impune de asemenea diversificarea producţiei agricole pentru valorificarea mai 

bună a potenţialului de fertilitate a solului, aplicarea unor asolamente eficiente şi 

reconsiderarea destinaţiei terenurilor arabile prin reintroducerea culturilor tradiţionale, 

inclusiv a plantaţiilor de vii. 

 

 Plaja de activități economice se va restrânge și mai mult datorită infrastructurii  

nedezvoltate suficient, ce limitează confortul locuirii în mediul rural, constituind un 

impediment pentru dezvoltarea unor activităţi economice noi în viitor. 

 

Măsuri 
 

-Este necesară dezvoltarea ramurii de turism şi agrement, de sfârşit de săptămână a 

cărei progres impune modernizarea căilor de acces carosabil, respectiv prevederea 

sau extinderea reţelelor edilitare.  

-Dezvoltarea agroturismului și a infrastructurii de cazare trebuie completată prin 

dotarea comunei cu centru de informare şi realizarea unor strategii de promovare 

turistică.   

-Luând în calcul oportunitățile existente, se recomandă realizarea de investiții în 

diverse domenii precum zootehnie, pomicultură, legumicultură, piscicultură, 

apicutură, comerț.  
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5 IDENTIFICAREA NEVOILOR GENERALE ȘI STABILIREA DIRECȚIILOR DE 

DEZVOLTARE 

 

5.1     Protecția mediului 

 

 În comuna Hărău nu se întâlnesc surse de poluare majore, activităţile ce se 

desfăşoară pe raza comunei nu sunt considerate surse de poluare a aerului, acestea fiind 

punctuale şi cu o frecvenţă foarte scăzută. Calitatea apei și a solului poate fi însă afectată 

de o serie de factori, respectiv situații rezultate din activitatea umană precum: praful agricol, 

traficul rutier, depozitarea sau aruncarea gunoiului menajer în locuri neamenajate, afectarea 

apelor de suprafață și a pânzei freatice prin depozitarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor 

direct pe sol, evacuarea necontrolată a apelor uzate menajere, utilizarea în exces a 

îngrășămintelor și a insecticidelor, respectiv echipare edilitară insuficientă. 

 

În prezent satele comunei Hărău dispun de sistem centralizat de alimentare cu apă, 

dar există și gospodării care își asigură necesarul de apă din surse individuale, deoarece nu 

sunt racordate la rețeaua de apă și canalizare. În consecință, evacuarea apelor menajere se 

realizează în anumite zone în fose septice ce deservesc un număr redus de gospodarii și 

latrine uscate, ceea ce duce la poluarea surselor de apă freatică și de adâncime.  

 

Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural, precum şi analiza 

situaţiei economice şi sociale a identificat o serie de aspecte privind evoluţia probabilă a 

componentelor de mediu: 

 

 Solul va continua să se degradeze datorită deversării necontrolate de ape uzate 

menajere, al managementul defectuos al deşeurilor (deşeuri aruncate arbitrar pe cursuri de 

apă, pe terenuri cu pericolul degradării solului) afectând calitatea apei din pânza freatică sau 

a apei de suprafaţă și obținând un aspect şi un miros dezagreabil. Persistenţa deşeurilor 

menajere și zootehnice pe sol, precum și exploatarea necorespunzătoare a foselor 

existente, pot constitui surse de îmbolnăvire a populaţiei şi animalelor. 

 

 Calitatea apelor se va degrada datorită exploatării resurselor de apă freatică şi 

datorită deversării apelor uzate neepurate direct in emisari. 

 

 Mai multe informații în legătură cu evoluţia probabilă a calităţii mediului, precum și 

evoluţia factorilor de mediu: apă, aer, sol, biodiversitate, sănătatea populaţiei, peisaj, mediu 

social şi economic, în situaţia neimplementării măsurilor propuse pot fi găsite în Raportul de 

mediu pentru Planul Urbanistic General al Comunei Hărău, realizat în anul 2014. 

 

În vederea reabilitării, protecţiei şi conservării mediului, se recomandă eliminarea 

surselor de poluare, eliminarea deşeurilor, precum și măsuri de protecţia apei şi solului.  
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Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare 

pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor majore de mediu.  

5.1.1 Măsuri necesare pentru protecția solului:  

-Se interzice cu desăvârșire depozitarea deșeurilor menajere pe raza comunei, 

acestea urmând să fie evacuate de către unități specializate din localitatea Deva.  

-Colectarea și depozitarea gunoiului menajer se va face conform normelor legale, 

efectuându-se de asemenea controlul strict al depozitării deşeurilor menajere si 

zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare. 

-Este necesară recuperarea terenurilor degradate și/sau afectate de depuneri de 

deşeuri  prin cultivarea acestora, se va urmări diminuarea până la eliminare a 

surselor de poluare provenite din activitățile de construcții și/sau demolare propuse în 

zonele de intravilan extinse. 

-Se recomandă aplicarea de fertilizanţi şi asigurarea utilizăreii raţionale a pajiştilor, 

prin evitarea suprapăşunatului sau a păşunatului alternativ pe parcele. 

-Activitățile din domeniul silvic trebuie să se rezume la lucrări de întreținere și de 

igienizare, iar exploatările de masă lemnoasă masive trebuie ocolite, în vederea 

evitării declanșării de eroziuni de suprafață și alunecări de teren. În plus, sunt 

necesare extinderea pădurii prin împăduriri cu specii valoroase (stejar, gorun) și 

efectuarea de lucrări silvice pentru întreţinerea pădurii (rărituri, curăţiri). 

-Se propune realizarea de perdele de protecție de vegetație între zonele cu trafic 

intens și spațiul rezidențial, realizarea de bariere de protecție din zone plantate 

adiacente cursurilor de apă din intravilan și amenajarea de suprafețe noi de zone 

verzi prin crearea de parcuri și zone de agrement. 

-Se va realiza informarea populației în legătură cu aspectele negative rezultate prin  

poluarea solului și se va monitoriza calitatea solului la nivel de teritoriu administrativ al 

comunei. 

 

5.1.2   Măsuri necesare pentru administrarea apelor de suprafaţă şi a apeleor uzate 

menajere: 

-În primul rând este necesară racordarea tuturor gospodăriilor la rețeaua de 

canalizare, realizarea echipării edilitare în localitățile Banpotoc si Chimindia, 

întreținere, respectiv modernizarea în timp a rețelei de alimentare cu apă, 

modernizarea stațiilor de epurare, modernizarea, amenajarea și întreținerea rigolelor 

stradale.  

-Apoi trebuie asigurată de asemenea întreținerea corespunzătoare a întregului 

sistem de captare, transport, tratare și alimentare cu apa potabilă a tuturor 

gospodăriilor de pe raza comunei și întreținerea corespunzătoare a rețelelor de 

canalizare existente și a căminelor de vizitare, căminelor de spălare și căminelor de 

rupere de pantă, pentru buna funcționare a acestora. 

-Pentru protecția apelor trebuie interzisă depozitarea de deșeuri în albiile cursurilor 

de apă, instituirea de zone de protecție sanitară cu regim strict în jurul surselor de 

apă potabilă – puțuri forate și a rezervoarelor de înmagazinare a acesteia și 

instituirea de zone de protecție sanitară cu regim strict, în jurul stației de epurare 

locale. 
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-De asemenea este necesară amenajarea  și  modernizarea de şanţuri şi rigole pe 

marginea drumurilor comunale pentru colectarea apelor pluviale și reabilitarea 

digurilor de protecție pentru prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale 

inundațiilor. 
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5.2.     Patrimoniu cultural și peisaj 

 

Având în vedere direcțiile dezvoltare menționate anterior, precum și specificul 

deosebit al locului, este esențial să precizăm necesitatea protejării şi punerii în valoare a 

monumentelor istorice, zonelor arheologice, ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice 

deosebite, precum şi a patrimoniului natural. 

 

 În condițiile actuale se prevede o degradarea continuă a  monumentelor / vestigiilor 

istorice, arheologice. 

Măsuri 

-În vederea protejării monumentelor istorice și de arhitectură, se recomandă să se 

aibe în vedere perimetre de protecție față de monumentele istorice existente pe raza 

comunei, în toate localitățile, precum și interdicţia de a se construi fără 

consimţământul instituţiilor cu atribuţii stabilite prin lege. 

 

 Interesul pentru cultura și tradiția locală se va diminua, zona fiind pe termen lung în 

pericol de a-și pierde identitatea. 
 

Măsuri  

-Se recomandă exploatarea tradițiilor populare și dezvoltarea unor programe de 

turism cultural. 

 

 Datorită activităților antropice, vegetaţia şi fauna vor suferi noi modificări de-a lungul 

timpului, iar pe teritoriul comunei, suprafața spaţiilor verzi și de agrement, în prezent  

insuficientă, va descrește chiar mai mult. 

Măsuri 

 

-Trebuie protejate speciile de faună existente și în mod special din aria naturală 

protejată Natura 2000: Piemontul Munților Metaliferi – Vințu. 

-Sunt necesare măsuri administrative pentru îmbunătățirea situației privind vegetația 

și calitatea peisajului; 

-Se propune rezolvarea unor probleme privind imaginea comunei și protecția unor 

zone funcționale cu ajutorul vegetației: vegetația va fi utilizată la alcătuirea perdelelor 

de protecție, precum și pentru însoțirea circulației în scuaruri, plantații de aliniament, 

fâșii plantate la intrările în localitate; 

-La amenajarea spațiilor verzi și de recreere se interzice introducerea de specii ca 

prădătorii, specii exotice și se propune utilizarea speciilor locale (din pepinierele 

Romsilva); 

-Se va elimina aplicarea pesticidelor și îngrășămintelor în spațiile verzi și -se va 

interzice iluminarea șoselei în zonele de pădure și utilizarea doar a semnalizărilor 

fără sursă de lumină proprie pe acest sector; 
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-Se vor asigurara măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în 

prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea efectelor negative și deranjarea 

faunei și se va interzice utilizarea semnalelor sonore. 

 

 

5.3     Locuire 

 

În comuna Hărău se înregistrează în momentul de față un număr de 903 locuințe, 

dintre care 270 de case în satul Hărău, 230 de case în satul Bîrsău, 160 de case în satul 

Chimindia, respectiv 235 de case în satul Banpotoc. Din totalul de locuințe, 99, 67% sunt 

locuințe în proprietate majoritar privată.  

 

Situația locuințelor existente la nivelul Comunei Hărău este constantă în ceea ce 

privește locuințele majoritar de stat, însă locuințele în proprietate majoritară private prezintă 

o mică creștere între anii 2002 - 2012. Numărul de locuințe terminate în perioada analizată 

este în creștere și la fel și numărul de autorizații de construire eliberate pentru clădiri în 

perioada analizată este, față de primii 6 ani, în creștere. 

 

 În ceea ce privește starea fondului construit existent, 80% se află în stare bună și 

foarte bună, 15% se află în stare medie și 5% în stare rea, în principal datorită unei proaste 

întrețineri. Starea clădirilor se va agrava în timp, afectând atât imaginea localității, cât și 

siguranța populației. 
 

Măsuri 

Se propune consolidarea sau demolarea locuințelor aflate în stare avansată de 

degradare, respectiv locarea de fonduri pentru reparații, restaurări și promovare a 

monumentelor istorice și de arhitectură și a clădirilor realizate în stil tradițional.  

 Menţinerea suprafeţei actuale a intravilanului şi a funcţiunilor nu asigură o dezvoltare 

durabilă. 

Măsuri 

Se propune introducerea în intravilan a unor suprafețe de teren (55,63 % din 

suprafața existentă, în total). Extinderea intravilanului are în vedere asigurarea unor 

terenuri pentru construcţii de locuinţe si anexe, şi pentru realizarea unor investiţii 

publice.                                           

 

 

5. 4     Transport 

 

Situația actuală a drumurilor și a transportului în comun întâlnește câteva aspecte 

deficitare. Străzile sunt nemodernizate, cu drumuri pietruite, situația trotuarelor nu este una 

foarte bună, ele fiind foarte deteriorate sau lipsind în totalitate, accesele spre Hărău, 

respectiv spre Chimindia și Banpotoc sunt slab marcate, relațiile rutiere la intersecțiile DJ 
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107 A cu drumurile comunale sunt dificile, traseul DJ 107 A străbate localitatea Hărău de la 

Nord la Sud, îngreunând comunicarea între cele două jumătăți de localitate. Aceste 

disfuncționalități vor avea în timp un impact negativ asupra atractivității și imaginii comunei, 

în special datorită accesibilității scăzute, dar și a lipsei de sigurață în trafic. 

 Măsuri 

 

-Se propune modernizarea/ reabilitarea constantă a drumurilor și intersecțiilor, 

modernizarea unor drumuri de acces la obiective importante din teritoriu, 

modernizarea prin asfaltare a drumurilor pietruite intravilane și marcarea acestora, 

amenajarea sau refacerea podețelor și a podurilor, asigurarea unor lucrări constante 

de întreținere a infrastructurii.  

-Sunt necesare de asemenea marcarea și respectarea zonei de protecție propuse 

pentru DJ, crearea și întreținerea perdelelor de protecție adiacente străzilor, 

deschiderea de străzi noi în zonele extinse ale intravilanelor, modernizarea și 

completarea parcărilor în zonele cele mai solicitate. 

-În ceea ce privește transportul în comun, se propune elaborarea unor rețele de 

transport în comun între localitățile componente ale comunei, precum și amenajarea 

de stații de autobuz în satele Hărău, Banpotoc și Chimindia, în momentul de față 

existând doar 2 stații de autobuz în Chimindia, 1 stație în Hărău și 3 stații în Bîrsău.  

-Se recomandă amenajarea de trotuare pe ambele părți ale străziilor principale din 

intravilan și modernizarea celor existente, respectiv realizarea unei benzi 

suplimentare pe traseul drumului național, destinată bicicletelor și vehiculelor cu 

tracțiune animală. Pentru siguranța pietonilor este necesară semnalizarea trecerilor 

de pietoni și a zonelor cu regim redus de viteză în apropierea școlilor sau a zonelor 

de joacă și agrement. 

 

 
5.5      Echipamente și obiective de utilitate publică 

 

Obiectivele care aparţin domeniului public şi care sunt supuse regimului de drept 

public reprezintă un sector esențial în asigurarea calității vieții și unor bune condiții de trai. 

 

 Majoritatea instituțiilor publice sunt nemodernizate iar funcțiunile existente nu sunt 

suficiente pentru a asigura o bună calitate a vieții, cu atât mai mult cu cât unele nu satisfac 

nici condițiile de accesibilitate. Din punct de vedere medical, funcționează 4 puncte sanitare, 

însă nu în regim permanent, ci doar timp de două zile pe săptămână, personalul de 

specialitate fiind limitat la 2 medici care sunt nevoiți să-și impartă activitatea între aceste 

puncte 

 

Măsuri 
 

-Este necesară conservarea şi ameliorarea reţelei de instituţii şi servicii publice, 

respectiv asigurarea unor terenuri pentru realizarea unor investiţii publice suplimentare. 

 

 Din punct de vedere al zonelor de recreere, agrement, odihnă sau tratamente, 

comuna are doar trei zone verzi amenajate: parcul din fața Primariei Hărău, terenul de sport 
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al composesoratului Sigheți și baza sportivă multifuncțională de tip II din spatele Școlii 

Generale Hărău. 

Măsuri 

-Se propun proiecte de reabilitare și modernizare pentru dezvoltarea activităţilor 

sportive, construirea unor terenuri sportive și bazine de înot ș.a.  

 

 De asemenea, sunt foarte puține spații verzi amenajate sau locuri de joacă pentru 

copii, iar din punct de vedere cultural, dotările comunei sunt reprezentate de către căminele 

culturale, biserici şi monumente.      

Măsuri 

-Se propune reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din satele Banpotoc, 

Bârsău, Chimindia şi Hărău, precum și reabilitarea lăcaşelor de cult și protejarea 

patrimoniului cultural. 

  

 În cadrul sistemului de învăţământ numărul elevilor înscrişi la şcoală şi grădiniţă tinde 

să scadă. Personalul didactic pe categorii rămâne constant din anul 2008. Numărul unităţilor 

de invăţământ scade de la 5 unităţi la o singură unitate din 2003 până în 2012. În ceea ce 

privește dotările, de numărul sălilor de clasă și a cabinetelor școlare aflate în scădere, față 

de numărul laboratoarelor, care se menţine constant în perioada analizată, iar numărul 

calculatoarelor rămâne de asemenea constant - 15. 

Măsuri 

-Se recomandă amenajarea unor locuri de joacă pentru copii, realizarea unei 

infrastructuri de tip afterschool, instituirea unui centru de educație non-formală și 

recalificare, etc.  

 

 Centrala telefonică actuală este de capacitate mică şi este puternic influențată de 

fenomenul telefoniei mobile, reţelele de telefonie mobilă având arii de acoperire pentru 

majoritatea reţelelor (Orange, Vodafone, Cosmote). Atingerea indicelui de telefonizare 

preconizat pentru mediul rural de 25% pe termen mediu, implică înlocuirea actualelor 

echipamente cu altele competitive.  

Măsuri 

-Se propune extinderea reţelelelor telefonice existente în zonă în funcţie de solicitări şi 

de posibilităţile tehnice existente în zonă.                    
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6 DEMERS PARTICIPATIV – CONSULTAREA POPULAȚIEI 

 

 

În urma consultărilor cu membrii Consiliului Local al comunei Hărău s-a identificat o 

serie de necesități, cum ar fi dezvoltarea telefoniei mobile și a rețelelor de internet, 

înființarea unui cimitir de animale, realizarea suprafeței verzi publice de agrement necesare 

pe cap de locuitor sau care se regăsesc în măsurile propuse anterior, cum ar fi stabilirea prin 

P.U.G. a zonelor de protecție pentru monumentele de interes local întâlnite pe teritoriul 

comunei, reabilitarea si modernizarea completă a infrastructurii stradale, 

realizarea/modernizarea echipării tehnico-edilitare în toate localitățile comunei, extinderea 

suprafețelor de intravilan din localități în vederea creării de zone de locuit, zone pentru 

activități economice, instituții publice și atragerea investitorilor.  

 

Urmând această ultimă direcție, se propune o reglementare de tip zonă comercială 

cu introducerea în intravilan a terenurilor cu funcțiunea agricolă dintre localitățile Hărăru și 

Chimindia, aflate la Nord de drumul DJ 107 A. Zona are un potențial real în a aduce beneficii 

economice comunei pe termen lung, în măsura în care atragerea de investitori pentru 

această propunere este posibilă. 

 

În ceea ce privește opțiunile populației cu privire la amenajarea spațială și 

conservarea peisajului, în urma consultărilor reiese preocuparea locuitorilor comunei Hărău 

față de destinul dealului din localitatea Banpotoc, excavat pentru obținerea materialului 

necesar pentru lucrări de terasamente. Locuitorii doresc transformarea acestei zone și 

încadrarea în spațiu de recreere, spațiu verde și de sport, odată cu încheierea lucrărilor de 

exploatare. Comunitatea din Banpotoc işi exprimă ferm dezacordul ca această zonă să fie 

încadrată ca zonă industrială, zonă de exploatare materiale sau groapă de gunoi. 

  

De asemenea, anticipând posibile efecte negative ale unei supra dezvoltări 

economice, populația dorește evitarea încadrării ca zonă economică, pentru a evita o 

transformare ulterioară în parc industrial sau tehnologic. Din punct de vedere peisagistic, 

astfel ar fi afectate atât imaginea satului precum și caracteristicile estetice ale peisajului, ce 

trebuie protejat, reprezentând totodată un element esențial pentru potenţialul turistic al 

satului Banpotoc. 
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7 CONCLUZII  

 

Prin studiul prezent s-a urmărit evidențierea potențialului natural, economic și uman, 

precum și a posibilităților de dezvoltare a localității potrivit acestui potențial. Prin corelare cu 

Strategia de Dezvoltare a Comunei Hărău, Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 

perioada 2014 – 2020, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, 

Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 

2013 – 2020, etc. s-au propus o serie de măsuri integrate, care să asigure creșterea calității 

vieții și a condițiilor de trai pentru locuitorii comunei Hărău. 

 

 

Nr.  Sector de interes Previziuni/disfuncționalități Măsuri necesare 

1. DEMOGRAFIE -numărul populației va 

ajunge să descrească cu 

până la 5% în următorii zece 

ani; 

-ofertă atractivă din partea 

primăriei în ceea ce privește 

prețul locuințelor;  

-construcţia de locuințe sociale, 

destinate închirierii, pentru tineri 

cu vârste cuprinse între 18-35 de 

ani, care nu își permit să 

cumpere un apartament sau sa 

închirieze o locuință de pe piața 

liberă; 

 

  -fenomenul de îmbătrânire a 

populației se va accentua, 

persoanele în vârstă de 

peste 60 de ani ajungând să 

reprezinte o treime din 

populație;  

 

-atragerea populației tinere în 

zonă, în vederea creșterii 

numărului de tineri și tineri activi 

pe piața muncii cu 10%; 

  -rata de activitate, și rata de 

ocupare vor descrește, în 

timp ce rata șomajului va 

crește,  numărul de șomeri 

ajungând să se dubleze; 

-se impune creșterea populației 

active cu 10%, respectiv 

reducerea șomajului cu 50% în 

următorii zece ani; 

-se impune crearea de noi locuri 

de muncă asociate mediului rural 

prin sprijinul dezvoltării 

Întreprinderilor Micro, Mici și 

Mijlocii (IMM), dezvoltarea 

sectorului turistic, etc.  

-se recomandă un program de 

recalificare și perfecționare a 

șomerilor, astfel încât aceștia să 

poată participa la dezvoltarea 

socio-economică a satului, 

întregind numărul populației 
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active; 

-măsuri pentru protecţia socială a 

populaţiei defavorizate; 

-se recomandă asigurarea unei 

pregătiri de specialitate 

corespunzătoare și atragerea 

interesului tinerilor pentru studii 

medii în domeniul agricol, în 

contextul intensificării practicării 

agriculturii; 

 

  -se prevede o accentuare a 

descreșterii calitatății vieții 

prin accentuarea inechității 

privind oportunitățile de 

dezvoltare dintre mediul 

urban și cel rural, cu efect 

considerabil asupra 

aspectelor demografice, mai 

ales în ceea ce privește 

populația inactivă tânără ce 

constituie potențialul 

populației active.   

 

-se impune necesitatea 

continuării efortului de a sprijini 

dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii educaționale, în 

vederea facilitării accesului la 

infrastructura educațională cu 

profil agricol, precum și a 

accesului la servicii sociale și de 

îngrijire a copilului, asigurarea 

unor facilități de tip after-school, 

care să permită totodată accesul 

școlarilor la activități 

educaționale în afara curriculei 

școlare precum și la activități 

recreative, etc. 

 

2. ECONOMIE -creșterea dinamicii 

economice în sectoriul 

industriei este limitată de 

condițiile actuale, urmând să 

continue să înregistreze 

valori minime în următorii 

zece ani 

-este necesară realizarea de 

investiţii în obiective industriale 

prin atragerea investitorilor; 

-se recomandă asigurarea 

dezvoltării rurale prin activităţi 

industriale de prelucrare a 

resurselor locale agricole, silvice 

și minerale, cât și prin 

producerea de bunuri pentru 

consumul colectivităţilor locale cu 

caracter nealimentar, inclusiv 

prin lucrul la domiciliu în mici 

ateliere; 

-se propune organizarea unor 

platforme industriale cu 

asigurarea facilităților și utilităților 

necesare: terenuri oferite de 

primărie prin concesionare, 

alimentarea cu apă și energie 

electrică, etc. 
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  -sistemului actual al 

exploataţiilor agricole este în 

defavoarea dezvoltării 

economice şi a 

perspectivelor de ameliorare 

a condiţiilor de trai, ceea ce 

va duce la pierderea 

interesului pentru activitățile 

agricole; 

 

-se propune constituirea unor 

ferme agricole individuale şi 

asociative performante, ce 

impune asigurarea unor facilitaţi 

pentru creditarea investiţiilor în 

achiziţii de utilaje, construcţii 

agro-zootehnice şi pentru 

aprovizionarea sezonieră cu 

materiale şi substanţe necesare.  

-pentru valorificarea cerealelor şi 

a plantelor furajere în mod 

eficient e necesară extinderea şi 

crearea fermelor zootehnice 

performante de tip privat, 

organizarea unor unităţi 

asociative care să asigure 

valorificarea producţiei agricole, 

precum şi aprovizionarea 

fermelor cu produse industriale.  

-se impune de asemenea 

diversificarea producţiei agricole 

pentru valorificarea mai bună a 

potenţialului de fertilitate a 

solului, aplicarea unor 

asolamente eficiente şi 

reconsiderarea destinaţiei 

terenurilor arabile prin 

reintroducerea culturilor 

tradiţionale, inclusiv a plantaţiilor 

de vii. 

 

  -plaja de activități economice 

se va restrânge și mai mult 

datorită infrastructurii  

nedezvoltate suficient, ce 

limitează confortul locuirii în 

mediul rural, constituind un 

impediment pentru 

dezvoltarea unor activităţi 

economice noi în viitor; 

 

-este necesară dezvoltarea 

ramurii de turism şi agrement, de 

sfârşit de săptămână a cărei 

progres impune modernizarea 

căilor de acces carosabil, 

respectiv prevederea sau 

extinderea reţelelor edilitare.  

-dezvoltarea agroturismului și a 

infrastructurii de cazare trebuie 

completată prin dotarea comunei 

cu centru de informare şi 

realizarea unor strategii de 

promovare turistică.   

-luând în calcul oportunitățile 

existente, se recomandă 

realizarea de investiții în diverse 

domenii precum zootehnie, 

pomicultură, legumicultură, 
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pișicultură, apicutură, comerț. 

 

3. PROTECȚIA 

MEDIULUI 

-solul va continua să se 

degradeze datorită 

deversării necontrolate de 

ape uzate menajere, al 

managementul defectuos al 

deşeurilor (deşeuri aruncate 

arbitrar pe cursuri de apă, pe 

terenuri cu pericolul 

degradării solului) afectând 

calitatea apei din pânza 

freatică sau a apei de 

suprafaţă, și obținând un 

aspect şi un miros 

dezagreabil; 

 -persistenţa deşeurilor 

menajere si zootehnice pe 

sol poate constitui o sursă 

de îmbolnăvire a populaţiei 

şi animalelor, precum și 

exploatarea 

necorespunzătoare a foselor 

existente; 

 

 

Măsuri pentru protecția solului: 

 

-se interzice cu desăvârșire 

depozitarea deșeurilor menajere 

pe raza comunei, acestea 

urmând să fie evacuate de către 

unități specializate din localitatea 

Deva; 

-colectarea și depozitarea 

gunoiului menajer se va face 

conform normelor legale, 

efectuându-se de asemenea 

controlul strict al depozitării 

deşeurilor menajere și 

zootehnice, cu respectarea 

normelor în vigoare; 

-este necesară recuperarea 

terenurilor degradate și/sau 

afectate de depuneri de deşeuri  

prin cultivarea acestora; 

-se va urmări diminuarea până la 

eliminare a surselor de poluare 

provenite din activitățile de 

construcții și/sau demolare 

propuse în zonele de intravilan 

extinse; 

-se recomandă aplicarea de 

fertilizanţi şi asigurarea utilizăreii 

raţionale a pajiştilor, prin evitarea 

suprapăşunatului sau a 

păşunatului alternativ pe parcele; 

-activitățile din domeniul silvic 

trebuie să se rezume la lucrări de 

întreținere și de igienizare, iar 

exploatările de masă lemnoasă 

masive trebuie ocolite, în 

vederea evitării declanșării de 

eroziuni de suprafață și alunecări 

de teren.  

-în plus, sunt necesare 

extinderea pădurii prin împăduriri 

cu specii valoroase (stejar, 

gorun) și efectuarea de lucrări 

silvice pentru întreţinerea pădurii 

(rărituri, curăţiri); 
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-se propune realizarea de 

perdele de protecție de vegetație 

între zonele cu trafic intens și 

spațiul rezidențial, realizarea de 

bariere de protecție din zone 

plantate adiacente cursurilor de 

apă din intravilan și amenajarea 

de suprafețe noi de zone verzi 

prin crearea de parcuri și zone 

de agrement; 

-se va realiza informarea 

populației în legătură cu 

aspectele negative rezultate prin  

poluarea solului și se va 

monitoriza calitatea solului la 

nivel de teritoriu administrativ al 

comunei; 

 

  -racordarea incompletă a 

fondului construit la rețeaua 

de canalizare şi epurarea 

incompletă  a apelor uzate 

menajere  poate să afecteze 

în timp calitatea apelor de 

suprafaţă şi subterane; 

-calitatea apelor se va 

degrada datorită exploatării 

resurselor de apă freatică şi 

datorită deversării apelor 

uzate neepurate direct in 

emisari; 

 

 

Măsuri pentru administrarea 

apelor de suprafaţă şi a apeleor 

uzate menajere: 

 

-este necesară finalizarea 

lucrărilor pentru sistemele de 

canalizare menajeră și 

racordarea tuturor gospodăriilor 

la rețeaua de canalizare, 

realizarea echipării edilitare în 

localitățile Banpotoc și Chimindia 

(inexistentă in prezent), 

modernizarea rețelei de 

alimentare cu apă, modernizarea 

stațiilor de epurare; 

-trebuie asigurată de asemenea 

întreținerea corespunzătoare a 

întregului sistem de captare, 

transport, tratare și alimentare cu 

apă potabilă a tuturor 

gospodăriilor de pe raza comunei 

și întreținerea corespunzătoare a 

rețelelor de canalizare existente 

și a căminelor de vizitare, 

căminelor de spălare și 

căminelor de rupere de pantă, 

pentru buna funcționare a 

acestora; 

-trebuie interzisă depozitarea de 

deșeuri în albiile cursurilor de 
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apă, instituirea de zone de 

protecție sanitară cu regim strict 

în jurul surselor de apă potabilă – 

puțuri forate și a rezervoarelor de 

înmagazinare a acesteia și 

instituirea de zone de protecție 

sanitară cu regim strict, în jurul 

stației de epurare locale; 

-de asemenea este necesară 
amenajarea și modernizarea de 
şanţuri şi rigole pe marginea 
drumurilor comunale pentru 
colectarea apelor pluviale și 
reabilitarea digurilor de protecție 
pentru prevenirea și reducerea 
consecințelor distructive ale 
inundațiilor. 
 

4 PATRIMONIU 

CULTURAL ȘI 

PEISAJ 

-în condițiile actuale se 

prevede o degradarea 

continuă a  monumentelor / 

vestigiilor istorice, 

arheologice; 

 

-se impune protejarea şi punerea 

în valoare a monumentelor 

istorice, zonelor arheologice, 

ansamblurilor arhitecturale şi 

urbanistice deosebite, precum şi 

patrimoniului natural, 

-se recomandă să se aibă în 

vedere perimetre de protecție 

față de monumentele istorice 

existente pe raza comunei, în 

toate localitățile, precum și 

interdicţia de a se construi fără 

consimţământul instituţiilor cu 

atribuţii stabilite prin lege; 

 

  -interesul pentru cultura și 
tradiția locală se va diminua, 
zona fiind pe termen lung în 
pericol de a-și pierde 
identitatea; 
 

-se recomandă exploatarea 

tradițiilor populare și dezvoltarea 

unor programe de turism cultural; 

  -datorită activităților 

antropice, vegetaţia şi fauna 

vor suferi noi modificări de-a 

lungul timpului, iar pe 

teritoriul comunei, suprafața 

spaţiilor verzi și de 

agrement, în prezent  

insuficientă, va descrește 

chiar mai mult; 

 

 

-trebuie protejate speciile de 

faună existente și în mod special 

din aria naturală protejată Natura 

2000: Piemontul Munților 

Metaliferi – Vințu; 

-măsuri administrative pentru 

îmbunătățirea situației privind 

vegetația și calitatea peisajului; 

-rezolvarea unor probleme 

privind imaginea comunei și 

protecția unor zone funcționale 
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cu ajutorul vegetației: vegetația 

va fi utilizată la alcătuirea 

perdelelor de protecție, precum și 

pentru însoțirea circulației în 

scuaruri, plantații de aliniament, 

fâșii plantate la intrările în 

localitate; 

-la amenajarea spațiilor verzi și 

de recreere se interzice 

introducerea de specii ca 

prădătorii, specii exotice și se 

propune utilizarea speciilor locale 

(din pepinierele Romsilva); 

-se va elimina aplicarea 

pesticidelor și îngrășămintelor în 

spațiile verzi; 

-se vor asigurara măsuri pentru 

încadrarea nivelului de zgomot 

ambiental în prevederile 

legislației în vigoare, pentru 

evitarea efectelor negative și 

deranjarea faunei; 

-se va interzice utilizarea 

semnalelor sonore; 

-se va interzice iluminarea 

șoselei în zonele de pădure și 

utilizarea doar a semnalizărilor 

fără sursă de lumină proprie pe 

acest sector; 

 

5 LOCUIRE -starea clădirilor se va 

agrava în timp, afectând atât 

imaginea localității, cât și 

siguranța populației. 

 

-se propune consolidarea sau 

demolarea locuințelor aflate în 

stare avansată de degradare, 

respectiv locarea de fonduri 

pentru reparații, restaurări și 

promovare a monumentelor 

istorice și de arhitectură și a 

clădirilor realizate în stil 

tradițional. 

  -menţinerea suprafeţei 

actuale a intravilanului şi a 

funcţiunilor nu asigură o 

dezvoltare durabilă; 

 

-introducerea în intravilan a unor 

suprafețe de teren (55,63% din 

suprafața existentă în total); 

extinderea intravilanului are în 

vedere asigurarea unor terenuri 

pentru construcţii de locuinţe si 

anexe, şi pentru realizarea unor 

investiţii publice.   
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6 TRANSPORT Circulația rutieră: 

-marcarea insuficientă a 

drumurilor de acces spre 

satele aparținătoare 

comunei; 

-lipsa pistelor pentru biciclete 

și a unei benzi alternative 

pentru vehiculele cu 

tracțiune animală. 

 -se propune modernizarea/ 

reabilitarea constantă a 

drumurilor și intersecțiilor, 

modernizarea unor drumuri de 

acces la obiective importante din 

teritoriu, modernizarea prin 

asfaltare a drumurilor pietruite 

intravilane și marcarea acestora, 

amenajarea sau refacerea 

podețelor și a podurilor, 

asigurarea unor lucrări constante 

de întreținere a infrastructurii.  

-sunt necesare marcarea și 
respectarea zonei de protecție 
propuse pentru DJ, crearea și 
întreținerea perdelelor de 
protecție adiacente străzilor, 
deschiderea de străzi noi în 
zonele extinse ale intravilanelor, 
modernizarea și completarea 
parcărilor în zonele cele mai 
solicitate; 
 

  Transport în comun: 

-există autobuze care 
asigură numai transport 
școlar între satele 
componente ale comunei și 
celelalte sate învecinate. 
Legătura între Hărău - Deva, 
se realizează cu microbuze 
de transport și autobuze. 
 

- se propune elaborarea unor 
rețele de transport în comun între 
localitățile componente ale 
comunei, precum și amenajarea 
de stații de autobuz în satele 
Hărău, Banpotoc și Chimindia; 
-se propune licitarea traseului 
care să asigure deplasările între 
localitățile comunei unei societăți 
de transport în comun; 
 

  Organizarea circulației 

nemotorizate: 

-situația trotuarelor nu este 

una foarte bună, ele fiind 

foarte deteriorate sau lipsind 

în totalitate, afectând 

accesibilitatea pietonală 

-vor fi amenajate trotuare de o 
parte şi alta a străzilor principale 
din localităţile componente, vor fi 
modernizate cele existente; 
-se propune realizarea unei benzi 
suplimentare pe traseul drumului 
național, destinată bicicletelor și 
vehiculelor cu tracțiune animală; 
-pentru siguranța pietonilor  este 
necesară semnalizarea trecerilor 
de pietoni și a zonelor cu regim 
redus de viteză în apropierea 
școlilor sau a zonelor de joacă și 
agrement; 

 
7 ECHIPAMENTE 

ȘI OBIECTIVE DE 

-majoritatea instituțiilor 

publice sunt nemodernizate 

-este necesară conservarea şi 
ameliorarea reţelei de instituţii şi 
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UTILITATE 

PUBLICĂ  

iar funcțiunile existente nu 

sunt suficiente pentru a 

asigura o bună calitate a 

vieții, cu atât mai mult cu cât 

unele nu satisfac nici 

condițiile de accesibilitate; 

 

servicii publice, respectiv 
asigurarea unor terenuri pentru 
realizarea unor investiţii publice 
suplimentare. 
 

  -sunt foarte puține spații 

verzi amenajate sau locuri 

de joacă pentru copii, iar din 

punct de vedere cultural, 

dotările comunei sunt 

reprezentate de către 

căminele culturale, biserici şi 

monumente; 

 

-se propune reabilitarea şi 
modernizarea căminelor culturale 
din satele Banpotoc, Bârsău, 
Chimindia şi Hărău, precum și 
reabilitarea lăcaşelor de cult și 
protejarea patrimoniului cultural; 

  -în învățământ, numărul 

sălilor de clasă și a 

cabinetelor școlare se află  

în scădere; 

 

-se recomandă amenajarea unor 
locuri de joacă pentru copii, 
realizarea unei infrastructuri de 
tip afterschool, instituirea unui 
centru de educație non-formală și 
recalificare, etc. 
 

  -centrala telefonică actuală 

este de capacitate mică şi 

este puternic influențată de 

fenomenul telefoniei mobile; 

-se propune extinderea 
reţelelelor telefonice existente în 
zonă  
în funcţie de solicitări şi de 
posibilităţile tehnice existente în 
zonă; 
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ACEST DOCUMENT A FOST REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE 

LEGISLATIVE ÎN VIGOARE REFERITOARE LA REALIZAREA PLANURILOR 

URBANISTICE GENERALE,  POTRIVIT LEGII 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA 

TERITORIULUI ȘI URBANISMUL, REPUBLICATĂ CU COMPLETĂRILE ȘI 

MODIFICĂRILE ULTERIOARE.  
 

Conform legii 350/2001 art. 46 ^1, din capitolul IV, secțiunea 3 (articol introdus prin art. I 

pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011) Planul Urbanistic 

General cuprinde piese scrise și desenate cu privire la: 

a) diagnosticul prospectiv 

b) strategia de dezvoltare spațială a localității; 

c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

d) planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice; 

e) planul de mobilitate urbană (literă introdusă prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 7/2011, 

astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 24 din Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 

iulie 2013) 

 

Documentul de față prezintă planul de acțiune, respectiv programul de investiții publice 

aferent, corespunzătoare proiectelor propuse prin P.U.G., inclusiv prin strategia de 

dezvoltare spațială și planul de mobilitate urbană pentru comuna Hărău, nivelul de 

detaliere al propunerilor  fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare  

vor fi necesare detalieri suplimentare privind investițiile propuse.
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Metodologia de distribuire a bugetului 

 

Luând în considerare situația existentă la nivel socio-economic, prioritizarea 

proiectelor s-a realizat în principal prin ierarhizarea obiectivelor în funcție de gravitatea 

problemelor identificate în diagnoza prospectivă.  

Proiectele de prioritate zero devin așadar acelea care se adresează obiectivului 

Eficiență economică, urmate de Siguranță și Accesibilitate, Protecția mediului, respectiv 

Calitatea vieții. 

Proiectele propuse prin prezentul Plan de Acțiuni au fost împărțite pe clase de 

categorii, dar și în funcție de priorități, alcătuindu-se astfel un sistem ponderal de distribuție a 

fondurilor pe parcursul perioadelor de implementare, după cum urmează: 

 

-pentru proiectele de prioritate zero perioada 2016-2020: 40% în primul an, 30% în al 

doilea, 20% în al treilea, respectiv 10% în al patrulea an*. 

-pentru restul proiectelor ponderea va fi 20% în primul an, 25% în al doilea an, 25% 

în al treilea an, 30% în ultimul an. 

-pentru proiectele cu finalizare în perioada 2020-2026, proiectele de prioritate zero 

vor primi 70% din bugetul necesar în primii doi ani (2018-2020), iar restul de 30%  în 

următorii doi. 

-proiectele de prioritate primară cu finalizare în perioada 2020-2026 vor primi 45% 

din bugetul necesar în primii doi ani , iar restul de 55% în următorii. 

-proiectelor de prioritate secundară li se vor aloca 30% din fonduri în prima fază, iar 

restul de 70% în a doua fază (ultimii doi ani).  

În cazul în care durata de implementare este mai mică de 4 ani, ponderele 

corespunzătoare anilor finali se cumulează. 

 

 

Identificarea potențialului bugetar, estimări  

 

Pentru dimensionarea volumului de investiții, s-a analizat întâi Bugetul detaliat la 

venituri pe capitole și subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de 

cheltuieli și paragrafe pe trimestre pe anul 2015 și estimări pe anii 2016-2018. Sinteza acestui 

studiu și previziunile economice pentru următorii trei ani se găsesc în tabelul de mai jos: 
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- lei- 
             

      Buget 2015    Estimari  
           

   Prevederi anuale  Prevederi trimestriale  2016 2017 2018 

Cod  Denumire indicator Program  din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV    
   an  bugetare        

     destinate        

     stingerii platilor        

     restante        

             

A  B 1=3+4+5+6  2 3 4 5 6 7 8 9 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

000102 TOTAL VENITURI 1,978,492 

  

570,766 607,500 491,220 309,006 2,015,492 2,040,492 2,095,492 

            

4902  TOTAL CHELTUIELI 1,385,926 0  393,700 434,000 324,220 234,006 1,356,926 1,354,926 1,360,926 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

000102    TOTAL VENITURI 402,618 

  
256,618 146,000 

  

402,618 402,618 402,618 

4902   TOTAL CHELTUIELI 520,100 

  
454,100 66,000 

  

367,684 367,684 360,684 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 

000102 TOTAL VENITURI 2,381,110   827,384 753,500 491,220 309,006 2,418,110 2,443,110 2,498,110 

            

4902 TOTAL CHELTUIELI 1,906,026 0  847,800 500,000 324,220 234,006 1,724,610 1,722,610 1,721,610 

  EXCEDENT BUGETAR 475,084       693,500 720,500 776,500 
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În detalierea ulterioară a bugetelor pentru Planul de Acțiuni, se va ține cont de Programele de 

investiții aferente ultimilor ani, în special perioadei 2010-2014 

-2010- 

Nr.crt. Obiectul contractului Cod CPV Valoare estimata  (fara 

TVA)  

Procedura 

aplicata 

Data 

estimata 

incepere 

procedura 

Data 

estimata 

finalizare  

procedura 

Persoana 

responsa

bila       lei euro 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 

A „ Proiect integrat: 

Alimentare cu apă şi 

canalizare în satele 

Banpotoc, Bîrsău, 

Chimindia, Hărău, 

comuna Hărău, judeţul 

Hunedoara” 

              

1 Achizitie lucrari 

pentru:conducte 

alimentare cu apa , 

canalizare de ape 

reziduale,statii de 

epurare a  apelor  

reziduale 

45232150-

8, 

45232400-

8, 

45232420-2 

7911075 1.929.530 Licitatie 

deschisa 

04.2010 09.2011 Mirela 

Băluţă 

2 Achizitie servicii de 

dirigentie de santier 

71310000-4  129461 31.576 Licitatie 

deschisa 

04.2010 05.2010 Mirela 

Băluţă 

3 Achizitie servicii de 

consultanta  

71310000-4  38838 9.473 Achizitie 

directa 

04.2010 05.2010 Mirela 

Băluţă 

  Achizitie servicii de 

verificare tehnica 

71328000-3 32365 7.894 Achizitie 

directa 

03.2010 04.2010 Mirela 

Băluţă 

B Baza sportiva 

multifunctionala T2 

    0         

1 Achizitie servicii de 

proiectare 

71322000-1 2700 659 Achizitie 

directa 

01.2010 03.2010 Mirela 

Băluţă 

2 Achizitii lucrari 

constructii  

45212200-8 411141 100.278 Licitatie 

deschisa 

03.2010 04.2010 Mirela 

Băluţă 

C Achizitie servicii 

proiectare SF pentru 

drumuri vicinale 

71322000-1 12600 3.073 Achizitie 

directa 

02.2010 04.2010 Mirela 

Băluţă 

D Achizitie servicii 

proiectare SF pentru 

modernizare drumuri 

comunale 

 

71322000-1 15500 3.780 Achizitie 

directa 

03.2010 05.2010 Mirela 

Băluţă 

E Achizitie servicii 

proiectare SF pentru 

realizare dig de aparare 

impotriva inundatiilor 

raului Mures 

71322000-1 15000 3.659 Achizitie 

directa 

03.2010 05.2010 Mirela 

Băluţă 

F Achizitie servicii 

proiectare PT 

construire parcuri in 

satele Banpotoc, 

Bîrsău, Chimindia  

71322000-1 25000 6.098 Achizitie 

directa 

04.2010 06.2010 Mirela 

Băluţă 
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G Achizitie lucrari pentru 

realizarea parcurilor in 

cele trei sate ale 

comunei 

45232420-2 500000 121.951 Licitatie 

deschisa 

06.2010 02.2011 Mirela 

Băluţă 

1 Servicii soft 

contabilitate 

48000000-8 2200 537 Achizitie 

directa 

04.2010 06.2010 Mirela 

Băluţă 

2 Servicii soft registrul 

agricol 

48000000-8 2200 537 Achizitie 

directa 

04.2010 06.2010 Mirela 

Băluţă 

3 Servicii telefonice si 

internet 

  12000 2.927 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

4 Servicii intetinere 

programe informatice  

48000000-8 2000 488 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

5 Servicii publicitate  79340000-9 4500 1.098 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

6 Serviciu administrare 

site www 

50310000-1 300 73 Achizitie 

directa 

05.2010 09.2010 Mirela 

Băluţă 

7 Recatualizare PUG 7100000-8 15000 3.659 Achizitie 

directa 

03.2010 06.2010 Mirela 

Băluţă 

8 Servicii intetinere 

iluminat 

31527200-8 20000 4.878 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

9 Furnizare de energie 

electrica  

09300000-2 70000 17.073 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

10 Achizitie carburanti  09000000-3 50000 12.195 Licitatie 

deschisa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

11 Servicii de intretinere 

auto 

50884000-5 1000 244 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

12 Achizitie consumabile 

pt.birouri 

22800000-8 12500 3.049 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

13 Servicii de salubritate 90611000-3 1500 366 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

14 Asigurari auto 66516100-1 1050 256 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

15 Echipament protectie 18143000-3 3000 732 Achizitie 

directa 

04.2010 09.2010 Mirela 

Băluţă 

16 Achizitie produse 

birotica 

42964000-1 2500 610 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

17 Servicii amenajament 

silvic 

77231000-8 10000 2.439 Achizitie 

directa 

03.2010 04.2010 Mirela 

Băluţă 

18 Servicii exploatare 

masa lemnoasa 

77231000-7 8500 2.073 Achizitie 

directa 

06.2010 09.2010 Mirela 

Băluţă 

19 Achiziti si transport la 

beneficiar piatra 

concasata  

14212300-3 18000 4.390 Achizitie 

directa 

02.2010 09.2010 Mirela 

Băluţă 

20 Serviciul de paza si 

administrare a padurii 

77231000-6 18000 4.390 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

21 Achizitie mijloace fixe   12000 2.927 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

22 Achizitie servicii de 

topografie 

71351810-

4   

6000 1.463 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

23 Achizitie materiale 

pentru intretinere si 

reparatii 

  25000 6.098 Achizitie 

directa 

01.2010 12.2010 Mirela 

Băluţă 

  Total   9.390.930 2.290.471         
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-2011- 

Nnr 

crt 

Obiectul contractului Cod CPV Valoare 

estimata ( 

fara TVA)  

Procedura aplicata Data 

estimata 

incepere 

procedura 

Data estimata 

finalizare  

procedura 

Persoana 

responsab

ila 

      lei euro  

0 1 2 3 4 6 7 8 9 

  „ Proiect integrat: 

Alimentare cu apă şi 

canalizare în satele 

Banpotoc, Bîrsău, 

Chimindia, Hărău, comuna 

Hărău, judeţul 

Hunedoara” 

              

1 Achizitie servicii de 

acordare de credit 

 66113000-5 2.600.000 611.765 Negociere 

accelerata  

02.2011 10.2011 Mirela 

Băluţă 

2 Servicii soft contabilitate 48000000-8 10.800 2.596 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

3 Servicii telefonice si 

internet 

48000000-8 13.800 3.317 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

4 Servicii intetinere 

programe informatice 

48000000-8 2.000 481 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

5 Servicii publicitate 79340000-9 4.500 1.082 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

6 Serviciu administrare site 

www 

50310000-1 300 72 Achizitie 

directa 

05.2011 09.2011 Mirela 

Băluţă 

7 Servicii intetinere iluminat 31527200-8 19.000 4.567 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2010 Mirela 

Băluţă 

8 Furnizare de energie 

electrica 

09300000-2 70.000 16.827 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

9 Achizitie carburanti  09000000-3 55.000 13.221 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

10 Servicii de intretinere 

utilaje 

50884000-5 25.000 6.010 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

11 Achizitie consumabile 

pt.birouri 

22800000-8 8.000 1.923 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

12 Servicii de salubritate 90611000-3 1.300 313 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

13 Asigurari auto 66516100-1 3.000 721 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

14 Echipament protectie 18143000-3 2.500 601 Achizitie 

directa 

04.2010 09.2010 Mirela 

Băluţă 

15 Achizitie produse birotica 42964000-1 2.500 601 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

16 Servicii amenajament 

silvic 

77231000-8 9.000 2.163 Achizitie 

directa 

03.2011 04.2011 Mirela 

Băluţă 

17 Servicii exploatare masa 

lemnoasa 

77231000-7 8.500 2.043 Achizitie 

directa 

06.2011 09.2011 Mirela 

Băluţă 

18 Elaborare PUG si obtinere 

avize 

71400000 50.000 12.019 Achizitie 

directa 

03.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

19 Lucrari de contructie 

vestiare la terenul de 

sport 

45212200-8 30.000 7.212 Achizitie 

directa 

06.2011 09.2011 Mirela 

Băluţă 
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20 Achizitie si transport 

zgura concasata  

14212300 21.000 5.048 Achizitie 

directa 

03.2011 06.2011 Mirela 

Băluţă 

21 Achizitie si transport 

piatra concasata  

14212300-3 60.000 14.423 Achizitie 

directa 

05.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

22 Achizitie mijloace fixe 31153000-3 20.000 4.808 Achizitie 

directa 

02.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

23 Achizitie materiale pentru 

intetinere si reparatii  

44100000-1 64.070 14.900 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

24 Achizitie servicii 

topografie 

71351810-4   10.000 2.404 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

25 Proiect tehnic reparaii 

scoala 

71322000-1 2.450 550 Achizitie 

directa 

10.2011 11.2011 Mirela 

Băluţă 

26 Lucrari de reparatii 

interioare, exterioare si 

izolatie termica  Scoala 

Generala clasele I-VII 

45214220-8 64500 15.000 Achizitie 

directa 

10.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

27 Realizarea stemei 

localitatii 

79340000-9 2.500 580 Achizitie 

directa 

11.2011 11.2012 Mirela 

Băluţă 

28 Proiectare pentru 

bransamente apa canal  

71322000-1 33.000 7.680 Achizitie 

directa 

06.2011 03.2012 Mirela 

Băluţă 

29 Achizitie sistem alarma si 

supraveghere video  

32323500-8 15500 3.571 Achizitie 

directa 

08.2011 11.2011 Mirela 

Băluţă 

30 Intocmire monografie 

comuna 

79340000-9 12100 2.788 Achizitie 

directa 

08.2011 03.2012 Mirela 

Băluţă 

31 Serviciul de paza si 

administrare a padurii 

77231000-6 9.500 2.284 Achizitie 

directa 

01.2011 12.2011 Mirela 

Băluţă 

  Total   3.229.820 761.569         

 

 

-2012- 

Nr.crt Obiectul 

contractului 

Cod CPV Valoare estimata ( fara 

TVA)  

Procedura 

aplicata 

Data 

estimata 

incepere 

procedura 

Data 

estimata 

finalizare  

procedura 

Persoana 

responsabil

a       lei euro 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 

1  Achizitie covor 

sintetic pentru 

terenul de sport 

al bazei sportive 

multifunctionale 

tip 2 

44423000-1 56.000 12.903 Achizitie 

directa 

04.2012 04.2012 Baluta 

Mirela  

2 Achizitie dotari 

pentru caminele 

culturale 

392211120-4 22.580 5.203 Achizitie 

directa 

05.2012 06.2012 Baluta 

Mirela  

3 Achizitie imobil in 

satul Banpotoc 

70120000-8 52.500 12.097 Achizitie 

directa 

03.2012 03.2012 Baluta 

Mirela  

4 Proiectare pentru 

lucrari de 

bransare la apa si 

canal in satele 

comunei 

713222200-3 52.000 11.982 Achizitie 

directa 

02.2012 03.2012 Baluta 

Mirela  
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5  Lucrari de 

bransare la  apa si 

canal a 

goospodariilor  

din  satele 

comunei  

45231300-1 640.000 147.465 Cerere de 

oferte 

03.2012 06.2012 Baluta 

Mirela  

6 Reparatii scoala 

generala clasele I-

VIII Harau 

45214220-8 32.700 7.535 Achizitie 

directa 

06.2012 09.2012 Baluta 

Mirela  

7 Reparatii DC129  45233142-6 40.500 9.332 Achiziție 
di directa 

06.2012 09.2012 Baluta 

Mirela  

8 Achizitie piatra 

concasata  

14210000-6 64.000 14.747 Achizitie 

directa 

05.2012 09.2012 Baluta 

Mirela  

9 Achizitie zgura 14630000-6 20.500 4.724 Achizitie 

directa 

05.2012 09.2012 Baluta 

Mirela  

10 Servicii soft 

contabilitate 

30230000-0 6.800 1.567 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Hent 

Marioara 

11 Servicii telefonice 

si internet 

48200000-0 2.700 622 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

12 Servicii intetinere 

programe 

informatice  

48987000-0 1.200 276 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

136 Servicii 

publicitate  

793400000-9 10.000 2.304 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

14 Serviciu 

administrare site 

www 

09100000-0 1.000 230 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

15 Achizitie de 

energie electrica 

si intretinere 

iluminat 

501100000-9 57.500 13.249 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

16 Achizitie 

carburanti  

0900000-3 44.500 10.253 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

17 Servicii de 

intretinere utilaje 

501100000-9 27.000 6.221 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Varga 

Cazan 

Ovidiu 

18 Achizitie 

consumabile 

pentru birouri 

22800000-8 10.500 2.419 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Albu Weber 

Lucian 

19 Servicii de 

salubritate 

90611000-3 500 115 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

20 Asigurari auto 66516100-1 2.000 461 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

21 Echipament 

protectie 

18143000-3 1.600 369 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Varga 

Cazan 

Ovidiu 

22 Achizitie produse 

birotica 

42960000-3 33.000 7.604 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

23 Servicii 

exploatare masa 

lemnoasa 

77231000-7 6.500 1.498 Achizitie 

directa 

07.2012 09.2012 Baluta 

Mirela  

24 Elaborare PUG si 

obtinere avize 

71400000-0 15.000 3.456 Achizitie 

directa 

01.2012 07.2012 Baluta 

Mirela  
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25 Achizitie servicii 

topografie 

71351800-1 56.800 13.088 Achizitie 

directa 

02.2012 08.2012 Albu Ovidiu 

26 Serviciul de paza 

si administrare a 

padurii 

77231000-6 11.600 2.673 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2012 Baluta 

Mirela  

  Total   1.268.980 292.392         

 

 

-2013-  

Nr.crt. Obiectul 

contractului 

Cod CPV Valoare estimata ( 

fara TVA)  

Procedura 

aplicata 

Data 

estimata 

incepere 

procedura 

Data 

estimata 

finalizare  

procedura 

Persoana 

responsabil

a       lei euro 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Concesiunea 

serviciului de 

salubrizare a 

comunei Harau 

905000000-2 481.586 108.222 Licitatie 

deschisa 

04.2013 07.2013 Baluta 

Mirela  

2 Achizitie 

autoturism 

pt.primarie 

34111200-8 64.500 14.494 Achizitie 

directa 

30.05.2013 07.2013 Baluta 

Mirela  

3 Achizitie cap de 

tocare Hidraulic 

343000-0 30.700 6.899 Achizitie 

directa 

05.2013 06.2013 Baluta 

Mirela  

4 Etindere iluminat in 

satul Birsau 

501100000-9 11.000 2.472 Achizitie 

directa 

02.2013 03.2013 Baluta 

Mirela  

5  Lucrari de 

bransare la  apa si 

canal a 

goospodariilor  din  

satele comunei  

45231300-1 640.000 143.820 Cerere de 

oferte 

  Durata 

contract 

pina in 

2016 

Baluta 

Mirela  

6 Achizitie SCIM  30230000-0 12.400 2.787 Achizitie 

directa 

12.2012 03.2013 Baluta 

Mirela  

8 Achizitie piatra 

concasata  

14210000-6 60.000 13.483 Achizitie 

directa 

08.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

10 Servicii soft 

contabilitate 

30230000-0 6.800 1.528 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

11 Servicii telefonice si 

internet 

48200000-0 10.000 2.247 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

12 Servicii intetinere 

programe 

informatice  

48987000-0 1.500 337 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2012 Baluta 

Mirela  

136 Servicii publicitate  793400000-9 10.000 2.247 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2012 Baluta 

Mirela  

14 Serviciu 

administrare site 

www 

09100000-0 1.000 225 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

15 Achizitie de energie 

electrica si 

intretinere iluminat 

501100000-9 65.000 14.607 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

16 Achizitie carburanti  0900000-3 55.000 12.360 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  
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17 Servicii de 

intretinere utilaje 

501100000-9 27.000 6.067 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Varga 

Cazan 

Ovidiu 

18 Achizitie 

consumabile 

pentru birouri 

22800000-8 10.500 2.360 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Albu Weber 

Lucian 

20 Asigurari auto 66516100-1 2.000 449 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

21 Echipament 

protectie 

18143000-3 1.600 360 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Varga 

Cazan 

Ovidiu 

22 Achizitie produse 

birotica 

42960000-3 33.000 7.416 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

23 Servicii exploatare 

masa lemnoasa 

77231000-7 6.500 1.461 Achizitie 

directa 

07.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

24 Elaborare PUG si 

obtinere avize 

71400000-0 40.000 8.989 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2013 Baluta 

Mirela  

25 Achizitie servicii 

topografie 

71351800-1 56.800 12.764 Achizitie 

directa 

02.2012 12.2013 Albu Ovidiu 

26 Serviciul de paza si 

administrare a 

padurii 

77231000-6 11.600 2.607 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

  Total   1.638.486 368.199         

 

 

-2014- 

Nr.crt. Obiectul 

contractului 

Cod CPV Valoare estimata ( 

fara TVA)  

Procedura 

aplicata 

Data 

estimata 

incepere 

procedura 

Data 

estimata 

finalizare  

procedura 

Persoana 

responsabil

a       lei euro 

0 1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Concesiunea 

serviciului de 

salubrizare a 

comunei Harau 

905000000-2 481.586 108.222 Licitatie 

deschisa 

04.2013 07.2013 Baluta 

Mirela  

2 Achizitie 

autoturism 

pt.primarie 

34111200-8 64.500 14.494 Achizitie 

directa 

30.05.2013 07.2013 Baluta 

Mirela  

3 Achizitie cap de 

tocare Hidraulic 

343000-0 30.700 6.899 Achizitie 

directa 

05.2013 06.2013 Baluta 

Mirela  

4 Etindere iluminat in 

satul Birsau 

501100000-9 11.000 2.472 Achizitie 

directa 

02.2013 03.2013 Baluta 

Mirela  

5  Lucrari de 

bransare la  apa si 

canal a 

goospodariilor  din  

satele comunei  

45231300-1 640.000 143.820 Cerere de 

oferte 

  Durata 

contract 

pina in 

2016 

Baluta 

Mirela  

6 Achizitie SCIM  30230000-0 12.400 2.787 Achizitie 

directa 

12.2012 03.2013 Baluta 

Mirela  

8 Achizitie piatra 

concasata  

14210000-6 60.000 13.483 Achizitie 

directa 

08.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  
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10 Servicii soft 

contabilitate 

30230000-0 6.800 1.528 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

11 Servicii telefonice si 

internet 

48200000-0 10.000 2.247 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

12 Servicii intetinere 

programe 

informatice  

48987000-0 1.500 337 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2012 Baluta 

Mirela  

136 Servicii publicitate  793400000-9 10.000 2.247 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2012 Baluta 

Mirela  

14 Serviciu 

administrare site 

www 

09100000-0 1.000 225 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

15 Achizitie de energie 

electrica si 

intretinere iluminat 

501100000-9 65.000 14.607 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

16 Achizitie carburanti  0900000-3 55.000 12.360 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

17 Servicii de 

intretinere utilaje 

501100000-9 27.000 6.067 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Varga 

Cazan 

Ovidiu 

18 Achizitie 

consumabile 

pentru birouri 

22800000-8 10.500 2.360 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Albu Weber 

Lucian 

20 Asigurari auto 66516100-1 2.000 449 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

21 Echipament 

protectie 

18143000-3 1.600 360 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Varga 

Cazan 

Ovidiu 

22 Achizitie produse 

birotica 

42960000-3 33.000 7.416 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

23 Servicii exploatare 

masa lemnoasa 

77231000-7 6.500 1.461 Achizitie 

directa 

07.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

24 Elaborare PUG si 

obtinere avize 

71400000-0 40.000 8.989 Achizitie 

directa 

01.2012 12.2013 Baluta 

Mirela  

25 Achizitie servicii 

topografie 

71351800-1 56.800 12.764 Achizitie 

directa 

02.2012 12.2013 Albu Ovidiu 

26 Serviciul de paza si 

administrare a 

padurii 

77231000-6 11.600 2.607 Achizitie 

directa 

01.2013 12.2013 Baluta 

Mirela  

  Total   1.638.486 368.199         



 

 
 

PLANUL DE ACȚIUNI ȘI PROGRAMUL DE INVESTIȚII 

 

 
 
N. 

 
 
DIRECȚIA DE 
DEZVOLTARE 

 
 
MĂSURI PROPUSE 

 
 
ACȚIUNI ȘI INVESTIȚII  

 
 
SURSE DE 
FINANȚARE 

 
 
BUGET TOTAL 
ESTIMATIV 
(EURO) 

DISTRIBUȚIA BUGETULUI ÎN 
CONFORMITATE CU DURATA 
DE IMPLEMENTARE ȘI GRADUL 
DE PRIORITIZARE (%) 

 
 
INSTITUȚIE  
RESPONSABILĂ 

2016-
2018 

2018-
2020 

2020-
2026 

 

1 CREȘTERE 
ECONOMICĂ 

Dezvoltarea sectorului 
de agricultură 

Înfiinţarea /Modernizarea 
fermelor agricole 

Fonduri UE 
PNDR 

2.600.000 45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Dezvoltarea 
pisciculturii 

Extragere agregate 
minerale în scopul 
amenajării unui iaz piscicol 
în extravilanul comunei 
Hărău 

Buget local 
Fonduri 
Nerambursabile 
de la Uniunea 
Europeană şi 
investiții private. 

500.000 
 

   Primăria 
Comunei Hărău 

Dezvoltarea sectorului 
industrial 

Amplasare stație de sortare 
agregate 

Buget local, 
Fonduri 
structurale şi 
investiții private 

10.000.000 
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Amenajare zonă industrială  
(Structură de afaceri/parc 
logistic/industrial) 

Fonduri 
structurale 
Buget local. 
Investiţii private 

2.600.000  
 

 30 70 Primăria 
Comunei Hărău 

Dezvoltarea 
comerțului 

Dezvoltarea şi modernizare 
piaţă agroalimentară și târg 
de animale 

Fonduri 
Guvernamentale 
Fonduri 
structurale 
Bugetul local 
Contribuţie so-
cietăţi partenere 

230.000  
 

70 30  Primăria 
Comunei Hărău, 
Composesorat 
Chimindia 
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2 DEZVOLTARE  
ȘI 
CONSERVAR
E RURALĂ 

Asigurarea condițiilor 
necesare pentru 
creșterea spațială și 
demografică 

Extindere zone rezidențiale 
– zone noi de locuit 

Buget local și 
finanţare externa 
– fonduri 
structurale 
Investiţii private 

2.500.000  
 

100   Primăria 
Comunei Hărău 

Construcţia de locuințe, 
destinate închirierii, pentru 
tineri, bloc ANL 

Fonduri 
Guvernamentale 
Buget Local 

1.300.000  
 

45 55  Agenția 
Națională 
pentru Locuințe  

Dezvoltarea turismului Modernizare 
infrastructură, obiective 
turistice din comuna Hărău 

Buget local 
Fonduri 
structurale 
Investiţii private 
Parteneriat 
Public – privat 
Contribuţie FEDR 
85 % 
Buget de stat 13 
% 
Buget local 2 % 

1.400.000  
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Centru de informare și 
promovare turistica – 
Comuna Hărău 

Fonduri 
guvernamentale 
Fonduri 
structurale 
Buget local 

150.000  
 

 100  Primăria 
Comunei Hărău 

Reabilitarea/ modernizarea 
/extinderea structurilor de 
cazare şi a utilităţilor 
conexe, precum şi a 
infrastructurii turistice de 
agrement din comuna 
Hărău 

Bugetul local 
Fonduri 
nerambursabile 
UE 
Parteneriat 
Public- Privat 
 

Investiţii private 
 

4.000.000  
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 
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Protejarea 
patrimoniului cultural 
de interes local al 
Comunei Hărău 

Restaurarea, consolidarea 
si conservarea obiectivelor 
de patrimoniu 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 
Donații/sponsori-
zări 

600.000  
 

 45 55 Primăria 
Comunei Hărău 

3 ÎMBUNĂTĂȚI
REA 
CALITĂȚII 
VIEȚII 

Echipare edilitară Extindere rețea de 
alimentare cu apă potabilă 
in comuna Hărău, (zone în 
care se construiește) 
 

Fonduri Guvern. 
Fonduri 
structurale 
Buget Local 

1.300.000 
 

70 30  Primăria 
Comunei Hărău 

Rețele secundare de 
canalizare, extindere de 
rețea (apă și canalizare), 
racorduri canalizare, 
comuna Hărău 

Fondul Naţional, 
Guvernul 
României 
Buget Local 
Fonduri 
Structurale 

3.200.000  
 

70 30  Primăria 
Comunei Hărău 

Modernizarea și extinderea 
rețelei de alimentare cu 
energie electrică și iluminat 
public, în comuna Hărău 
 

Buget local 
Fonduri 
structurate 

1.800.000  
 

70 30  Primăria 
Comunei Hărău 

Construcţia reţelei publice 
locale de alimentare cu gaz 
în toate satele din comuna 
Hărău 

Fondul Naţional, 
Guvernul 
României 
Fonduri 
Structurale – UE 

2.800.000  
 

70 30  Primăria 
Comunei Hărău 

Agrement Amenajare parcuri de joacă 
și locuri de recreere în 
Bîrsău, Chimindia, 
Banpotoc și modernizarea, 
dotarea parcului din Hărău 

Fonduri 
Guvernamentale 
Buget Local 
Programul 
naţional de  
 

îmbunătăţire a 

600.000  
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 
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calităţii mediului 
prin realizarea de 
spaţii verzi în 
localităţi. 
Fonduri 
structurale 

Reabilitarea zonelor 
afectate de calmități 

Regularizarea cursului 
râului Mureş teritoriul 
comunei Hărău și 
realizareare de ziduri de 
apărare și îndiguiri pe 
albiile Certej și Varmaga 

Investiţii private 
Parteneriat 
Public – privat 
Buget local 
Fonduri 
structurale  

1.600.000  
 
 
 
 
 

   Regia Apele 
Române  

Dezvoltarea 
activităţilor sportive 

 Amenajare zonă de 
agrement pe malul râului 
Mureș  cu piste pietonale și 
de bicicliști pe ambele părți  
-comuna Hărău și 
Municipiul Deva 

Buget local 
Fonduri 
structurale 
 

5.300.000  
 
 

  100  
Primăria 
Comunei Hărău 
Primăria 
municipiului 
Deva 
 

Amenajare bază şi terenuri 
sportive pentru 
antrenament şi competiţii 
fotbalistice, tenis, bazine 
de înot, etc 

Fonduri 
nerambursabile 
UE 
Fonduri 
Guvernamentale 
Compania 
Națională de 
Investiții (CNI) 
Primăria comunei 
Hărău – bugetul 
local 
Parteneriat 
public – privat 

1.500.000. 
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 



 

  Comuna Hărău| Plan de Acțiuni și Program de Investiții 16 

 

Îmbogățirea rețelei de 
obiective de utilitate 
publică cultură-
învățământ-sănătate 

Amenajare centru civic si a 
spatiilor de interes public 
ale comunei Hărău, 
modernizarea vetrei satului 
și a zonelor centrale. 

Fonduri 
Structurale – 
PNDR 
Buget Local 

2.800.000 45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Reabilitare, modernizare, 
extindere și dotare Cămine 
Culturale în comuna Hărău. 

Fonduri 
Guvernamentale 
Compania 
Națională de 
Investiții (CNI) 
Programul 
naţional de 
reabilitare, 
modernizare şi 
dotare a 
aşezămintelor 
culturale 
Fonduri 
structurale 
Buget local 

1.000.000 45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Reabilitarea şi 
modernizarea bazei 
materiale şi a infrastructurii 
unităţilor de învăţământ şi 
grădiniţelor 

Bugetul local 
Fonduri 
nerambursabile 
UE 

800.000 45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Înființare centru medical/ 
dispensar - sat Hărău cu 
punct farmaceutic și sanitar 
Chimindia 

Bugetul local 
Fonduri neram-
bursabile UE 

250.000  70 30 Primăria 
Comunei Hărău 
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Centru social pentru 
persoanele vârstnice  

Fonduri 
guvernamentale 
Fonduri 
structurale 
Buget local 
 

600.000  70 30 Primăria 
Comunei Hărău 

Centru pentru dezvoltarea 
resurselor umane din 
comuna Hărău, cursuri de 
perfecționare, calificare și 
recalificare în funcție de 
piața forței de muncă 
muncii 

Fonduri 
Structurale UE 
POSDRU 
Buget local 

1.800.000 45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

4 PROTECȚIA 
MEDIULUI 

Îmbunătățirea calității 
mediului, conservarea  
 
si reabilitarea 
sistemelor ecologice 
existente 

Împădurirea terenurilor 
agricole si neagricole, 
realizarea de zone de 
protecție cu vegetație 

Buget local 
Fonduri  
 

structurale 

3.500.000  45 55 Primăria 
Comunei Hărău 

Amenajarea si intretinerea 
spatiilor verzi, a pajistilor și 
pașunilor din comuna 
Hărău 

Buget local 
Fonduri 
structurale 

250.000  45 55 Primăria 
Comunei Hărău 

Gestionarea 
deșeurilor 

Realizarea unui plan local 
de gestiune a deşeurilor – 
colectare selectivă și 
reciclare 

Buget local 
Fonduri 
structurale 

750.000 30 70  Primăria 
Comunei Hărău 

Amenajarea unui cimitir 
pentru animale 

Buget local 
 

600.000  70 30 Primăria 
Comunei Hărău 

5 MOBILITATE 
URBANĂ ȘI 
DEZVOLTARE 
SPAȚIALĂ 

Întărirea capacității 
administrative 

Reorganizarea 
instituțională și crearea 
Autorității de Transport la 
nivelul comunei 

Fonduri 
europene/ 
Fonduri locale 

0    Primăria 
Comunei Hărău 

Încheierea unui contract de 
servicii publice în vederea 

IFI/Fonduri locale 0    Primăria 
Comunei Hărău 
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implementării transportului 
public 

Facilitarea  parteneriatelor 
interinstituționale, în 
special cu structuri tip ADI 
prin organizarea de întâlniri 
periodice pentru 
optimizarea și 
implementarea liniilor  
comune de acțiune. 

Fonduri locale 0    Primăria 
Comunei Hărău 

Introducerea de noi politici 
și noi  proceduri de 
planificare în domeniul 
transporturilor 

Fonduri locale 0    Primăria 
Comunei Hărău 

Dezvoltarea unor politici 
integrate de planificare 
teritoriala si planificare a 
transportului (PUG). 
Program de colectare a 
datelor. 

Fonduri locale 0    Primăria 
Comunei Hărău 

Îmbunătățirea 
siguranței rutiere și 
securității 
transportului pentru 
toți participanții la 
trafic 

Consolidarea semnalizării 
rutiere și realizarea de 
marcaje clare ale 
drumurilor la intersecțiile 
strategice,  amplasarea de 
indicatoare de orientare și 
elemente de signalistică 
necesare pe întreg 
teritoriul administrativ al 
comunei  

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

13400 
 

100   Primăria 
Comunei Hărău 

Vopsirea trecerilor de 
pietoni cu vopsea 
antiderapantă și asigurarea 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

2.500 
 

100   Primăria 
Comunei Hărău 
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accesului facil și a 
vizibilității în apropierea  
 

 

școlilor și a instituțiilor 
publice 

Realizarea de limitări de 
vitezei la 30 km/h în 
interiorul localiăților 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

0    Primăria 
Comunei Hărău 

Integrarea sistemelor de 
acces pentru persoanele 
dizabilitate 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

200.000   100 Primăria 
Comunei Hărău 

Modernizarea sistemului 
de iluminat public prin 
dezvoltarea sistemul de 
tele- management și 
optimizarea funcționării 
surselor de lumină în 
perioadele de trafic        
redus, prin diminuarea / 
creșterea fluxului luminos. 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

11.000   100 Primăria 
Comunei Hărău 

Îmbunătățirea 
integrării între 
planificarea urbană și 
Infrastructura de 
transport, pietonală și 
pentru biciclete 

Îmbunătățirea calității 
rețelei pietonale inclusiv 
reabilitarea trotuarelor și 
modernizarea rigolelor în 
zonele  centrale ale 
localităților, a primăriei și 
altor instituții publice (școli, 
cămine    culturale, etc.) 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

1.600.000 
 

70 30  Primăria 
Comunei Hărău 

Completarea rețelei de 
trotuare la nivelul 
întregului teritoriu 
adminitrativ al comunei 
Hărău, inclusiv de-a lungul 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

1.600.000  45 55 Primăria 
Comunei Hărău 
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malurilor râului Mureș 

Amenajare spațiu comun 
shared space) în zonele 
centrale ale localităților,  
 

precum și în noile zone de 
dezvoltare rezidențială, în 
vederea creșterii suprafeței 
pietonale 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 

2.500  100  Primăria 
Comunei Hărău 

Realizarea unei 
infrastructuri coerente de 
piste de biciclete  de-a 
lungul drumurilor județene 
și de-a lungul malurilor 
râului Mureș  și conectarea 
acesteia cu atracțiile 
turistice și locațiile 
importante 

Fonduri 
Structurale 
Buget Local 
Donații, 
sponsorizări 

1.200.000 
 

 45 55 Primăria 
Comunei Hărău 

Amplasarea unui punct de 
închiriere a bicicletelor în 
satul Hărău 

Fonduri private 3.000.000  
 

  100 Primăria 
Comunei Hărău 

Realizarea unei benzi 
pentru mijloacele de 
transport bazate pe 
tracțiune animală 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local  
Donații/ 
sponsorizări 

1.200.000 45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Îmbunătățirea 
condițiilor pentru 
transport public 

Modernizarea stațiilor de 
autobuz existente, inclusiv 
a infrastructurii pietonale 
de ce asigură  accesul 
acestora 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local  

49.000  100  Primăria 
Comunei Hărău 
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Amplasarea de noi stații de 
autobuz în localitățile 
comunei, astfel încât 
acestea să fie ușor accesibi-
le tuturor locuitorilor de-o 
potrivă 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local  

30.000 100   Primăria 
Comunei Hărău 

Asigurarea unui circuit de 
transport în comun între 
cele 4 localități 
componente  și  municipiul 
Deva, introducând vehicule 
ecologice  

Fonduri 
Structurale  

Buget Local, 
Buget județean 

200.000   100 Primăria 
Comunei Hărău 

Transport rutier – 
modernizarea 
drumurilor 

Modernizarea și reabilita-
rea infrastructurii stradale 
prin refacerea îmbrăcămin-
tei  rutiere pentru zonele 
aflate în stare avansată de 
degradare, respectiv a  
străzilor fără îmbrăcăminte 
rutieră impermeabilizată 
(pietruite sau de pământ): 
Modernizare DJ 107A – 
Hărău și Chimindia, 10 km, 
DJ 761 Bârsău 5 km, și 
DJ761B Varmaga - 
Banpotoc 12 km  

Buget judeţean 
Fonduri 
structurale 
Fonduri 
guvernamentale 

9.600.000 
 

100   Primăria 
Comunei Hărău 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Județean 
Hunedoara 

Modernizare DC 129, DC 
27C, aprox. 4,2 KM și străzi 
secundare în satele 
comunei Hărău (aprox.15 
km) 

Buget local,  
Programul 
Operaţional 
Infrastructura 
Mare (2014-
2020) 

8.500.000 
 

100   Primăria 
Comunei Hărău 
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Modernizare DC 129 - 
Deva- Harau  

Fonduri 
Structurale  
Buget Local 

3.800.000 
 

100   Primăria 
Comunei Hărău 

Crearea de noi drumuri 
care să faciliteze accesul la 
parcelele agricole,  
 

 

respectiv accesul la noile 
zone rezidențiale 

Fonduri 
structurale, UE-
PNDR 

2.500.000 
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Transport rutier – 
imbunătățirea 
conectivității și 
accesibilitățiii 

Construire pod peste râul 
Mureș 

Buget Local 
Fonduri 
Structurale, 
Fonduri guverna-
mentale 

18.000.000 
 

 30 70 Primăria 
Comunei Hărău 

Reabilitare/modernizare și 
construire poduri și podețe 
peste cursurile de apă din 
localitate 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local 

1.200.000 
 

45 55  Primăria 
Comunei Hărău 

Transport rutier – 
gestionarea staționării 
vehiculelor 

Suplimentarea locurilor de 
parcare în zonele 
aglomerate ale localităților,  
crearea de locuri de 
parcare destinate 
conducătorilor auto  cu 
mobilitate redusă 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local 

24.000 70 30  Primăria 
Comunei Hărău 

Construirea unei parcări 
ecologice în satul Hărău 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local 

18.000   100 Primăria 
Comunei Hărău 

Proiecte de parcări cu plată 
diferențiată în funcție de 
momentul zile 

Fonduri 
Structurale  
Buget Local 

0    Primăria 
Comunei Hărău 
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Monitorizare și 
gestiunea integrată a 
mobilității  

Constituirea unei baze de 
date publice a mobilității 
urbane în comuna Hărău 

Buget local, 
Fonduri 
structurale 

100.000 100   Primăria 
Comunei Hărău 

Consultarea periodică a 
publicului pentru a discuta 
opțiunile de deplasare  
 

Fonduri 
Europene/ IFI’s/ 
Fonduri locale 

40.000 
 

30 30 30 Primăria 
Comunei Hărău 

Educarea cetățenilor în 
vederea adoptării unei 
mobilități durabile,  
promovarea în școli și licee 
a principiilor moilității 
durabile și a beneficiilor  
deplasărilor nemotorizate 

Fonduri locale, 
Fonduri 
nerambur-sabile 
UE 
Donaţii, 
sponsorizări 

20.000 30 30 30 Primăria 
Comunei Hărău 

Promovarea integrată a 
mobilității durabile în 
colaborare cu toți actorii 
implicați  (ONG-uri, 
proprietari, municipalitate, 
investitori, etc). 

Buget local, 
Fonduri 
structurale 

0    Primăria 
Comunei Hărău 

Dezvoltarea și 
implementarea unui sistem 
GIS integrat cuprinzând 
atât datele  urbanistice de 
dezvoltare spațial-
funcțională, cât și pe cele 
de trafic 

Buget local, 
Fonduri 
structurale 

350.000 100   Primăria 
Comunei Hărău 

Implementarea unui sistem 
de management al 
traficului 

Buget local, 
Fonduri 
structurale 

600.000 100   Primăria 
Comunei Hărău 

    BUGET TOTAL: 110.190.400   
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 CREȘTERE ECONOMICĂ : 5 proiecte 

 DEZVOLTARE ȘI CONSERVARE RURALĂ : 6 proiecte 

 IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII : 13 proiecte 

 PROTECȚIA MEDIULUI : 4 proiecte 

 MOBILITATE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE SPAȚIALĂ :  35 proiecte 
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STUDIU DE INUNDABILITATE 

 
Consideratii generale 

 Intocmirea studiului de inundabilitate s-a facut la solicitarea Primariei Comunei Harau din 

judetul Hunedoara, pentru urmatoarele cursuri de apa de pe teritoriul comunei: paraul Certej; paraul 

Varmaga; afluent stang al paruluiVarmaga in zona satului Banpotoc. 

Pentru raul Mureş, limita zonei inundabile a fost stabilita pe baza hartilor de risc puse la 

dispozitia beneficiarului de catre Consiliul Judetean Hunedoara. 

Cursurile de apa mentionate, traverseaza teritoriile intravilane prevazute in noul Plan 

Urbanistic General al comunei Harau, sau sunt sunt situate in apropierea teritoriilor intravilane, si 

conform informatiilor furnizate de Primaria Harau, sunt singurele cursuri de apa de pe teritoriul 

comunei care de-a lungul timpului au produs inundatii si au creat pagube in zonele adiacente pentru 

care in prezentul studiu s-au stabilit limitele de inundabilitate. 

Elaborarea studiului de inundabilitate s-a facut  pe baza ridicarilor topografice cu cote de 

nivel  in sistemul de proiectie  Stereo 70 si pe baza profilelor transversale caracteristice trasate prin 

albiile majore ale cursurilor de apa, precum si pe baza  Studiului hidrologic intocmit de catre 

Administratia Bazinala de Apa Mures din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”. 

Conform STAS 4273-83, din punct de vedere al gospodaririi apelor obiectivul se incadreaza 

in clasa III de importanta, categoria 3, impunandu-se masuri de aparare a localitatilor impotriva 

inundatiilor la debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatati de 1%. 

 Debitele maxime ale cursurilor de apa cu probabilitatile de depasire de 1 %, 2% si 5 % si 

10%, au fost transmise Primariei Comune Harau de catre Administratia Bazinala de Apa Mures, prin 

adresa nr. LMZ.11365 / 06. 07. 2017, anexata  in copie la prezenta documentatie.  

   In profilele transversale de calcul, au fost stabilite nivelele maxime ale cursurilor de apa 

enumerate, corespunzatoare debitelor maxime cu probabilitatatea de 1%, iar pe planurile de situatie 

prezentate in documentatie  a fost trasata limita de inundabilitate a respectivelor cursuri de apa, 

pentru debitele maxime cu probabilitatea de  depasire de 1%.  

 

Metodologia de calcul 

 - Pentru determinarea nivelurilor cursurilor de apa la diferite valori ale debitelor, s-a adoptat 

metodologia de calcul indicata de literatura tehnica de specialitate referitor la miscarea cu suprafata 

libera a apei in rauri si canale.  

- Au  fost luate in considerare mai multe profile transversale caracteristice prin albiile majore 

ale cursurilor de apa studiate. 

 - Pe baza cotelor de nivel luate la suprafetea apei, s-au calculat pantele longitudinale  “ i ” de 

curgere a apei pe diferite segmente ale albiilor cursurilor de apa. Pantele longitudinale fiind 

constante pe segmentele studiate, se poate considera ca miscarea apei pe respectivele segmente este 

uniforma. 

 - S-a stabilit coeficientul de rugozitate “n“ al suprafetei udate pentru fiecare segment. 

Deoarece nu exista variatii mari ale rugozitatii albiei in zonele studiate, s-a adoptat valoarea n=0,030 

corespunzatoare terenului fara vegetatie inalta: pajisti cu vegetatie de lunca, sau maluri ingrijite in 

zona intravilana. 

- Deoarece profilele transversale al albiilor in sectiunile de calcul considerate au forme 

geometrice neregulate, relatia Q = Q(H) nu poate fi exprimata analitic. In aceasta situatie, pentru 

profilele transversale considerate, au fost calculate debitele Q in functie de adancimea H a apei, 

masurata de la nivelul talvegului. Pentru calculul  debitelor s-a pornind de la formula Chezy: 

    Calculele s-au efectuat tabelar, in profilele transversale de calcul considerandu-se un 

anumit numar de adancimi reprezentative, pentru care s-au putut determina elemente geometrice ale 

albiei.  

In tabelele de calcule anexate, simbolurile utilizate au urmatoarele 

semnificatii: 

 H – nivelul apei masurat de la talveg; 

 A – aria transversala de curgere corespunzatoare adancimii H; 

 P – perimetrul udat, corespunzator adancimii H; 
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 R – raza hidraulica corespunzatoare adancimii H; 

 Q – debitul de curgere corespunzator adancimii H; 

 In functie de valorile calculate, s-au reprezentat grafic, in coordonate rectangulare, relatiile 

biunivoce H = H(Q). 

 Valorile H ale nivelului apei la debitele maxime cu probabilitatea de 1% , s-au determinat pe 

baza graficelor H = H(Q). Utilizand aceste valori, s-au completat profilele transversale de calcul cu 

liniile nivelelor maxime ale apei la debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1%. 

 Pentru a estima nivelul maxim al apei intre doua profile transversale consecutive, s-a tinut 

seama de panta de curgere a apei intre profile si de configuratia reliefului pe sectorul de albie 

considerat, utilizandu-se planuri cu curbe de nivel, transpuse la aceeasi scara ca si planul topo de 

lucru. 

 La redactarea planselor s-a utilizat programul AutoCAD 2013, pe planurile de situatie fiind 

prezentate doar datele relevante ale studiului de inundabilitate, si anume, profilele transversale de 

calcul si limitele de inundabilitate, suprapuse peste planurile  cu reglementari edilitare continute in 

PUG si puse la dispozitia elaboratorului studiului de inundabilitate in format electronic de catre 

elaboratorul PUG. 

  

  Concluzii 

 Studiul de inundabilitate releva urmatoarele: 

- La debite maxime cu probabilitatatile de depasire  de 1%  ale cursurilor de apa studiate, in 

regim natural de curgere anumite zone ale teritoriiilor intravilane studiate in PUG sunt inundabile. 

- Nivelul apei peste teren in zonele inundabile este variabil, depinzand de configuratiile 

albiilor in zonele respective si de distantele fata de albiile minore. La debite maxime cu 

probabilitatea de 1% , de  regula aceste niveluri nu se ridica cu mai mult de 0,3m - 0,7m peste nivelul 

terenului natural in zonele in care albia este larga. 

- Conform prezentului studiu, la debite maxime cu probabilitatea de 1% ale cursurilor de apa 

studiate,  anumite zone ale localitatilor riverane sunt inundate, fara ca nivelul apei sa creasca cu mai 

mult de 0,3m - 0,7m peste nivelul terenului natural si cu mai mult de 0,3m peste nivelul drumurilor si 

strazilor din zonele intravilane.  

Pe localitati, situatia este urmatoarea: 

Satul Harau, resedinta de comuna  

O parte din sud-vestul intravilanului satului Harau este situata in zona inundabila a raului 

Mures. Intre zona intravilana inundabila si albia minora a Muresului, este situat traseul autostrazii A1 

Deva-Sibiu, care pe tronsonul situat pe teritoriul comunei Harau este realizat in rambleu, cu partea 

carosabila situata  la cote superioare nivelului de inundabilitate al raului Mures.  

Satul Barsau.  

Satul Barsau este situat in lungul vaii parului Certej, care traverseaza satul de la nord la sud. 

Aproape toata zona intravilana a satului situata in imediata apropiere a paraului Certej  prezinta risc 

de inundabilitate la debitul maxim cu probabilitate de 1% a paraului, fara ca nivelul apei sa creasca 

cu mai mult de 0,2m - 0,5m peste nivelul terenului natural si cu mai mult de 0,3m peste nivelul 

drumurilor si strazilor. 

Satul Chimindia  

O parte din sudul intravilanului satului Chimindia este situat in zona inundabila a raului 

Mures. Intre zona intravilana inundabila si albia minora a Muresului, este situat traseul autostrazii A1 

Deva-Sibiu, care este realizat in rambleu, cu partea carosabila situata  la cote superioare nivelului de 

inundabilitate a  Muresului.  

Satul Banpotoc 

Satul Banpotoc este situat in lungul vaii parului Varmag, care traverseaza satul de la nord la 

sud. Aproape toata zona intravilana a satului situata in imediata apropiere a paraului Varmaga 

prezinta risc de inundabilitate la debitul maxim cu probabilitatea de 1% a paraului, fara ca nivelul 

apei sa creasca cu mai mult de 0,2m - 0,6m peste nivelul terenului natural si cu mai mult de 0,3m 

peste nivelul drumurilor si strazilor. 
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Un afluent stang necadastrat al parului Varmaga, care traverseaza o parte a satului Banpotoc 

pe directia est-vest, prezinta deasemeni risc de inundatii in zona invecinata acestuia, pentru debite 

maxime cu probabilitatea de 1%. 

Pe unele portiuni din imediata apropiere a paraului, unde in prezent exista imobile, nivelul 

apei poate sa creasca cu pana la 0,95 m peste nivelul terenului, dar in general acesta depaseste cu 0,3 

- 0,7m nivelul terenului natural. 

Masurile recomandate de aparare impotriva inundatiilor a teritoriilor intravilane 

prevazute in PUG 

- Pentru protejarea terenurilor intravilane situate in zone inundabile  pe care in prezent exista 

constructii  sau care conform PUG vor fi destinate amplasarii unor constructii, se impune 

decolmatarea, regularizarea si indiguirea cursurilor de apa care inunda respectivele zone. Cota 

coronamentului constructiilor de aparare impotriva inundatiilor va trebui sa depaseasca cu 0,5m-

0,7m nivelul respectivelor cursuri de apa, calculat pentru debite maxime cu probabilitatea de 1%. 

Alegere tipului de aparare pentru o anumita locatie si dimensionarea acesteia, va trebui sa 

faca obiectul unui proiect de specialitate distinct. 

-Pentru realizarea unor constructii sau amenajari pe amplasamente care conform 

prezentului studiu sunt situate in zone inundabile, si care nu sunt protejate de lucrari de aparare 

impotriva inundatiilor, se impune ca prin Certificatului de Urbanism pentru D.T.A.C., beneficiarilor 

sa li se solicite prezentarea studiului de inundabilitate al amplasamentului, in care sa fie indicate 

masurile de aparare impotriva inundatiilor pentru anumite probabilitati de depasire a debitelor 

maxime, in functie de clasa si categoria de importanta in care se incadreaza obiectivul conform 

STAS 4273-83.  

Masurile care se impun in aceasta situatie sunt: sistematizarea terenului din jurul 

constructiilor la o cota superioara cotei de inundabilitate, sau apararea incintei sau a unei parti a 

incintei, prin lucrari de aparare impotriva inundatiilor.  

 

 Lungimea sectoarelor de albii situate in zone intravilane, pe care sunt necesare lucrari 

de  decolmatari, regularizari si de indiguiri 

 

-Paraul Certej in intravilanul satului Barsau  

-regularizare: L=2,50 Km 

-diguri sau ziduri din piatra sau beton cu inaltimea medie de 1 m pentru aparare importiva 

inundatiilor: L= 4,67 Km, din care pe malul stang: 2,35 Km; pe malul drept 2, 29 Km. 

 

-Paraul Varmaga in intravilanul satului Banpotoc 

 -regularizare: L=2,35 Km 

-diguri sau ziduri din piatra sau beton cu inaltimea medie de 1 m pentru aparare importiva 

inundatiilor,: L= 2,60 Km, din care pe malul stang: 1,20 Km; pe malul drept 1,40 Km. 

 

 -Afluent stang paraul Varmaga in intravilanul satului Banpotoc –  

-regularizare: L=0,60Km 

-ziduri din piatra sau beton cu inaltimea medie de 1,5m pentru aparare importiva 

inundatiilor,: L= 1,20 Km, din care pe malul stang: 0,60 Km; pe malul drept 0,60 Km. 

Este necesara deasemeni rerconsiderarea sectiunii libere la trecerea paraului pe sub podul 

de pe drumul comunal DC 761A. 

 

 

     Intocmit, 

     S.C. HIDROBEST S.R.L. 

     Ing. Muntoiu Dorel 

 

         

 

        


