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                                                                                       Proiect nr. 229/2012                                        
 

 
 
 

MEMORIU GENERAL 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
 
 1.1. Date de recunoa ştere a documenta ţiei 
  

- PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI B ĂCIA, COMUNA BĂCIA, jud. 
HUNEDOARA 

- Beneficiar – CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂCIA 
- Proiectant de specialitate sc ABSOLUT DESIGN srl – Deva, jud. Hunedoara 

specialist cu drept de semnătura atestat R.U.R. architect Dan Octavian Mihăilă 
- data elaborarii – martie 2013 

 
 1.2. Obiectul PUG 

 
 Planul Urbanistic General constituie documentaţia care stabileşte obiectivele, 
acţiunile şi măsurile de dezvoltare pentru o localitate existentă sau viitoare pe o perioadă 
determinată pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente. Ele orientează aplicarea 
unor politici în scopul construirii şi amenajării teritoriului localităţii, politici ce îşi propun între 
altele, restabilirea dreptului de proprietate şi statuarea unor noi relaţii socio-economice în 
perioada de tranziţie spre economia de piaţă. 
 Planul Urbanistic General al comunei Băcia a fost elaborat conform Legii nr. 50/1991 
şi a anexelor acesteia, Legii nr. 350/2001, precum şi al ordinului privind metodologia de 
elaborare si conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General (ordin 13.N/10.03.1999). 
 Actuala documentaţie reprezintă faza finală a PUG Băcia şi este elaborată la 
comanda Primăriei comunei Băcia,  pe baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Băcia. 
 Aprobarea documentaţiei urmează a fi emisă de Primăria Bacia, pe baza avizelor 
factorilor interesaţi. 
 Odată aprobată, documentaţia capătă valoare juridică, fiind opozabilă, între 
organismele administraţiei locale ce urmăresc aplicarea acesteia şi diverşii solicitanţi. 
 Prevederile Planului Urbanistic General aprobat, devin obligatorii pentru toţi factorii, 
ele putând fi modificate printr-un nou Plan Urbanistic General. 
 Pe baza Planului Urbanistic General aprobat se pot emite certificate de urbanism şi 
autorizaţii de construire, pentru obiective ce nu ridică probleme de amplasament. 
 Pentru zonele în cadrul cărora amplasarea unor construcţii indică studii de 
fundamentare, impact, autorizarea se va face pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale 
(PUZ) sau de Detalii (PUD). 

 
 
- solicit ările temei – program: 

 
Localitati componente : Băcia (resedinta), Tâmpa, Petreni şi Totia.  
 
Suprafaţa comunei 2.896,542 ha, din care : 
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- intravilan – 425,375 ha ; 
 Conform solicitărilor beneficiarului si reglementărilor legale in vigoare, este necesară 
actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bacia, avându-se în vedere 
următoarele : 

- realizarea pe suport cadastral actualizat la zi a situaţiei existente şi propuse ; 
- stabilirea principiilor de dezvoltare urbanistică viitoare ; 
- introducerea în intravilan a unor suprafeţe de teren în completarea funcţiunilor 

existente, precum şi propuneri de noi destinaţii ; 
- propuneri de echipare edilitară şi dotări aferente acestora ; 
- propuneri de reabilitări de drumuri  şi realizarea de căi de acces noi. 

 
 1.3. Surse de documentare 

 
• documenta ţii elaborate anterior  

 
- PATJ Hunedoara  aprobat cu HCJH 142/2010; 
- PUG comuna Băcia,  aprobat cu HCL nr. 6 din martie 2000 ; 

 
•  surse de informa ţii 

 
 Pentru elaborarea documentaţiei s-a făcut documentarea pe teren, în paralel cu 
furnizarea de către OCPI Hunedoara a suportului pe ortofotoplanuri, după cum urmează : 

- planuri ale teritoriului administrativ al comunei, scara 1 : 25.000 ; 
- planuri ale localitătilor componente, scara 1 :5000 ; 

De asemenea, beneficiarul lucrării a pus la dispoziţie date, relaţii biografice şi 
statistice, precum şi ridicări topografice la nivelul comunei şi al satelor componente, 
realizate în sistem STEREO 70, recepţionate şi actualizate. 

  
 

2.  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT ĂRII URBANISTICE 
 
 2.1. Evolu ţia zonei 
 

Despre existenţa localităţii Băcia se pomeneşte  într-un document din sec.XV, 
aflat la Castelul Hunianzilor din Hunedoara. Tot din aceeaşi perioadă se aminteşte şi 
de satul Tâmpa. Se presupune că satele Totia şi Petreni ar fi existat cu mult timp 
înainte. 
 Satele comunei sunt atestate documentar începând cu anul 1332, astfel despre 
existenţa localităţii Băcia se pomeneşte într-un document aflat la Castelul Huniazilor din 
Hunedoara, iar prima atestare documentară a satului Băcia este din anul 1332, satul 
Tîmpa este atestat documentar din anul 1404, satul Petreni este atestat documentar din 
anul 1425 iar satul Totia este atestat documentar din anul 1336.Pe locul unde se află azi 
satul Petreni locuiau, în urmă cu aproape 200 de ani, pietrari care făceau pietre de 
moară, foarte căutate pe Valea Streiului. De la acești pietrari se pare că vine numele 
satului, Petreni. După Marea Unire de la 1918, satele comunei Băcia au fost arondate la 
Plasa Deva. Comuna Băcia ia componența actuală după reforma administrativă din anul 
1968. 

Satele Petreni şi Totia se presupune că ar fi existat cu mult timp înainte. Aşezarea 
lor ne face să credem acest lucru. Au fost aşezate pe zona de dealuri ascunse în pădure, 
de unde se puteau observa eventualele pericole. Pe la anul 800, se aminteşte de pietrarii 
care făceau pietre de moară mult căutate pe Valea Streiului şi în special în vechea Dacie, 
astăzi Ţara Haţegului. Aceşti pietrari locuiau pe locul actualului sat Petreni. 

 
Asupra dezvoltării comunei Băcia a avut o mare infuenţă apropierea oraşului 

Simeria, care este un nod de cale ferată. Localităţile Tâmpa şi Băcia care se află mai 
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aproape de calea ferată au avut o dezvoltare  mai puternică  faţă de localităţile 
Petreni· şi Totia. Datorită  dezvoltării  transporturilor pe  cale ferată,  s-a dezvoltat  mai 
mult  localitatea Tâmpa, unde a fost extinsă gara triaj pentru trenurile de marfă. 

 
O caracteristică importantă care exprimă dezvoltarea localităţilor este mărimea 

suprafeţelor   intravilane.  Spre  sfârşitul   anilor  80  a  fost  promovată   o  politică   de 
restrângere a  suprafeţelor d e  intravilan.    

Relieful fiind felurit, satele Băcia şi Tîmpa sunt aşezate în lunca Streiului, iar satele 
Totia şi Petreni sunt aşezate în zona deluroasă, fapt care a permis dezvoltarea creşterii 
animalelor ca ocupaţie principală a locuitorilor. 

Locuitori ai comunei au participat la marile evenimente istorice din viaţa poporului 
român, cum au fost : războaiele împotriva turcilor conduse de Iancu de Hunedoara, 
Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, Revoluţia de la 1848, Marea Unire de la 1 
decembrie 1918 şi cele două războaie mondiale. 

Evoluţia organizării administrative se regăseşte în documente începând cu secolul 
al XIV-lea în care se atestă apartenenţa satelor situate pe Valea Mureşului şi vărsarea 
Streiului în Mureş la Cetatea regală a Devei, organizare care s-a păstrat mai multe 
secole. După Marea Unire de la 1918 comitatul Hunedoarei a devenit judeţ, la care au 
fost arondate actualele sate ale comunei Băcia. În cadrul judeţului satele au fost arondate 
administrativ unor plase. Satele comunei Băcia au fost arondate la plasa Deva. 

În actuala componenţă, comuna Băcia a fost organizată teritorial la reforma 
administrativă din anul 1968. 

 
Satul Băcia este locul de naştere a lui Petru Groza. Personalitatea lui Petru Groza 

este foarte puternic fixată în amintirea locuitorilor comunei făcând o separaţie între 
consăteanul lor şi omul politic ale cărui acţiuni au influențat în mod nefericit istoria 
României. 

 
   Raportul Tismăneanu, prezentat în fața Parlamentului României în toamna lui 
2006, îl menţionează ca fiind principalul artizan al ajungerii comuniştilor la putere și 
sovietizarea României de după 1945. "Între importanţii colaboraţionişti recrutaţi (de 
regimul stalinist - n.r.) din "vechile clase" pot fi amintiţi: Petru Groza, moşier cu convingeri 
de stânga din 1933, convertit la un socialism din care a ştiut să profite cât a putut"...."Prin 
instalarea la conducerea României a guvernului Petru Groza, la 6 martie 1945, ţara a 
revenit la o formă de dictatură. Manifestarea opoziţiei a devenit problematică, în condiţiile 
în care controlul polițienesc devenea cu fiecare zi mai clar și mai eficient" . 
Numele lui Petru Groza este definitiv asociat cu condamnarea lotului "Antonescu" şi 
cedarea în favoarea ruşilor a Insulei Şerpilor. 
  
 2.2. Elemente ale cadrului natural 
  
 2.2.1. Geografic : 

Teritoriul administrativ al comunei Băcia este situat in partea centrală a judeţului 
Hunedoara, şi se învecineaza cu teritoriile oraşelor Simeria la nord şi nord-vest, oraşul 
Călan la sud, municipiile Hunedoara şi Deva la vest, şi al comunelor Mărtinesti şi Turdaş, la 
est.  
 Situat in partea central-vestică a Transilvaniei, acesta este străbătut pe directia sud 
– nord de culoarul râului Strei, afluent important al râului Mureş, care împarte teritoriul 
administrativ în două zone – cea de vest, plană, cu destinatie exclusiv agricolă cu o 
înaltime maximă de 226,02 m (dealul Tâmpa) şi cea de est, cu un relief vălurit şi in mare 
parte împădurit, care culminează cu înăltimi de max. 406,20 m, între satul Totia şi satul 
Jeledinţi, din comuna vecină Mărtineşti. 
 Peisajul este cu preponderenţă unul plat, de podiş, cu zonă de câmpie în partea 
nordică si nord vestică, şi deluros in extremităţile estice şi sud-estice. 
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 2.2.2. Hidro - geologic : 
 Bazinul hidrografic ce dispută cursurile de apă de pe teritoriul comunei este cel al 
râului Strei,  colector al tuturor cursurilor de apa din zonă. În partea estică predomină văile 
bine conturate, cursurile de apă fiind de tipul pre-montan, cu aspect de torenţi, care işi 
încetinesc curgerea înspre centrul teritoriului, în zona de câmpie, aproape de vărsare. Văile 
din vest (pârâul Valea Băcia) au aspect tipic de câmpie, cu un traseu foarte sinuos, datorită 
variaţiei mici de înalţime a terenului. 

Canalul Strei (Streiul Mic) este un curs de apă artificial, în mare parte regularizat, 
creeat din vechime, pentru alimentarea cu apă a instalaţiilor tehnologice rurale de pe 
sectorul Călan – Simeria. 
 Din punct de vedere geologic, în partea mai inaltă din sud-est,  seria 
mezometamorfică are cea mai mare extindere şi este reprezentată prin diferite varietăti de 
gnaise, paragnaise, amfibolite, micaşisturi. Atât materialul premetamorfic, cât si 
metamorfozarea sa sunt foarte vechi, vârsta lor fiind atribuită de geologi anteproterozoicului 
superior cca. - 2600 mil. ani. Rocile sedimentare care s-au depus ulterior pe formaţiunile 
cristaline se întalnesc în partea nordică a teritoriului. Astfel, ele sunt alcătuite din gresii cu 
intercalaţii de conglomerate, nisipuri şi marne având vârsta cretacică. 
  

2.2.3. Geotehnic : 
Normativul P100-/2004 încadrează comuna Băcia în zona seismică având ag  =  

0,16 şi perioada de colţ Tc = 0.7sec. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este 
de 90 cm faţa de C.T.N. neacoperit. 
 
 2.2.4. Clima : 

Microzona Băcia este influenţată de climatul văii Mureşului, concretizat de un tip 
zonal colinar cu nuanţe mediteraneene. 

Temperaturile medii anuale ale zonei se situează între 9 şi 11ºC, variaţia 
sezonieră a valorilor temperaturii fiind următoarea: -1 la -3ºC (ianuarie), 10 la 11ºC 
(aprilie), 20 la 21ºC (iulie) şi 11ºC (octombrie), pentru ca amplitudinea termică anuală să 
oscileze între 22 şi 23ºC. În ceea ce priveşte umiditatea relativă a zonei, s-a ajuns la 
valoarea de 72-73 %, premisă pentru dezvoltarea unei vegetaţii relativ bogate. 

Din punctul de vedere al cantităţii de precipitaţii, zona în studiu, deţine valori medii 
de 350-400 mm în sezonul cald şi de 200-300 mm în cel rece. Numărul anual de zile cu 
precipitaţii oscilează între 120 şi 130 de zile, în timp ce un interval de 25 la 50 de zile este 
ocupat de perioada cu strat de zăpadă. Cât priveşte circulaţia aerului, predominantă este 
direcţia nord-vestică 
 
 2.2.5. Flora : 
 Este caracteristică zonei de podiş, cu influenţe ale zonei mai înalte în partea de sud-
est şi vegetaţie tipică de câmpie în nord, ambele bine reprezentate. Astfel, în zona înaltă 
întâlnim pe lângă pajişti colinare majoritatea speciilor de foioase cunoscute in România, 
alături de o mare varietate de fructe de pădure şi plante medicinale, care continuă si în 
zona de câmpie, unde predomină ierburile şi tufişurile alături de pâlcuri izolate de foioase şi 
pe alocuri vegetaţie de baltă. 
 
 2.2.6. Fauna : 
 Bogat reprezentată, fauna este caracteristică zonei transilvănene de câmpie şi deal. 
Astfel, în zona deluroasă din sud-est întâlnim specii de ierbivore, câteva carnivore mijlocii şi 
în ape diverse specii de peşti, reptile şi batracieni. În zona de câmpie din nord predomină 
rozătoarele şi păsările răpitoare. 
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 2.3. Relaţiile în teritoriu 

 
 2.3.1. Vecinătăţi : 
 Teritoriul administrativ al comunei Băcia se află în partea centrală a judeţului 
Hunedoara, şi se învecinează cu teritoriile administrative ale următoarelor localitaţi : 

- La vest cu municipiile Deva şi Hunedoara ; 
- La nord cu oraşul Simeria ; 
- La est cu comunele Turdaş si Mărtineşti ; 
- La sud cu oraşul Călan ; 

  
2.3.2. Relaţii în teritoriu : 
Localitatea de reşedinţă este Băcia, poziţionată în partea central-sudică a  

teritoriului, la o distanţă de 14,9 km faţă de reşedinţa judeteana, municipiul Deva, 6,9 km de 
oraşul vecin Simeria şi 9,3 km faţa de oraşul vecin Călan. 

Teritoriul comunei Băcia este situat în partea centrală a judeţului Hunedoara, acesta 
fiind traversat pe direcţia nord - sud de două artere de circulaţie majore : drumul naţional 
DN 66 – E 79 Filiasi – Simeria Veche şi magistrala secundară – cale ferată dublă 
electrificată 202 Simeria – Tg. Jiu.   

Poziţia kilometrică a teritoriului administrativ al comunei Băcia în raport cu DN 66 
este de la km. 204+525 la km. 209+885 stânga respectiv 210+210 dreapta. Pe teritoriul 
comunei, în localitatea de reşedinţă Băcia şi localitatea componentă Tâmpa, există staţii şi 
halte de cale ferată pentru călători, în funcţiune şi care sunt uzitate de trenuri accelerate, 
inter-city, personale şi automotoare. 

Drumul judetean DJ 668D porneşte din oraşul Simeria şi străbate teritoriul comunei 
de la nord la sud, pe o distanţa de 4,15 km, până la intersecţia acestuia cu DN 66, pe raza 
localitaţii resedinţă Băcia, la km. 205+635. 

Din DN 66, din localitatea reşedinţă Băcia, la km. 205+870 porneşte drumul comunal 
DC 50, înspre localitatea componentă Totia, via Petreni. Acesta se continuă din localitatea 
Totia cu DC 44 înspre localitatea Simeria Veche 

In relaţie cu zonele învecinate, teritoriul comunei Băcia ocupă un loc important în 
ceea ce priveşte potenţialul istoric, turistic, agro – turistic şi de agrement. 
 
 2.4. Nivelul de dezvoltare economic ă 

 
 2.4.1. Activit ăţi industriale 

Pe teritoriul comunei nu funcţioneaza unităţi industriale majore, acestea fiind 
concentrate în zonele urbane învecinate, şi care au absorbit majoritatea forţei de muncă 
active.  

Pe raza localitaţii de reşedinţă Băcia funcţionează un depozit logistic, adiacent DN 
66, şi o fabrică de făină proteică, singurele unităţi de producţie - depozitare importante din 
zonă. 
  

2.4.2. Activit ăti agricole 
Funcţiunea social – economică dominantă a comunei o reprezintă agricultura, cu o 

suprafaţă de 2095 ha, în procent de 72,33 %. O pondere importantă din această suprafaţă 
o reprezintă suprafaţa de teren arabil (1317,37 ha) concentrată în partea nordică si nord – 
vestică a teritoriului. Suprafaţa de păşuni şi fânaţe este de asemenea importantă, (717,90 
ha),  aceasta favorizând activităţile agro – zootehnice şi pastorale. Alături de aceste 
activităţi, în jurul zonelor locuite există suprafeţe importante destinate cultivării pomilor 
fructiferi şi viţei de vie. 

 
2.4.3. Alte activit ăţi 
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Nu s-au semnalat alte activităţi majore, în afara de agricultură şi silvicultură, decât în 
sectorul de prestări servicii şi comerţ, acestea fiind la o scara foarte mică şi având o arie de 
acoperire locală, rezumându-se la strictul necesar şi nevoile de zi cu zi. 
 2.5. Popula ţia – elemente demografice şi sociale 
 

2.5.1. Numărul şi evolu ţia popula ţiei 
 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Popula ţie prezent ă 700 663 257 79 1699 
Barbaţi 345 327 119 38 829 
Femei 355 336 138 41 870 

0 - 15 ani (B + F) 94 94 18 8 214 
16 - 55 ani (F) 205 195 78 17 495 
16 - 60 ani (B) 244 206 78 18 546 

peste 55 ani (F) 73 82 53 23 231 
peste 60 ani (B) 84 86 30 13 213 

Populaţie ocupată 231 279 17 5 532 
Şomeri 218 163 139 33 553 

 

  

B
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T
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Popula ţie 731 707 266 82 1786 
Numărul persoanelor 

prezente                                                                700 663 257 79 1699 

Numărul persoanelor 
temporar absente 

12 14 6 - 32 

Numărul persoanelor 
plecate pe perioadă 

îndelungată 
18 30 3 3 54 

Numărul persoanelor 
temporar prezente 1 1 - - 2 

 

  Băăcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Popula ţie 731 707 266 82 1786 
Români 640 702 262 82 1686 
Maghiari 79 5 3 - 87 
Germani 1 - 1 - 2 
Ţigani 8 - - - 8 

alte naţionalităţi 3 - - - 3 
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2.5.2. Numărul de gospod ării, cl ădiri, camere de locuit 
 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Numărul de gospod ării 250 243 102 38 633 

numărul clădirilor 280 213 108 64 665 

numărul camerelor de locuit 861 775 377 165 2178 

suprafaţa camerelor de locuit 15941 13230 6234 2798 38203 
 

Predomină gospodăriile de tip adunat, cu construcţii închise cu ziduri înalte, şi anexe 
grupate perimetral, bine delimitate de zona agricolă. Starea acestora este în general bună, 
cu fronturi stradale bine definite şi inchise. 

 
2.5.3. Învaţământ 
Atât în localitatea de reşedintă cât şi in satele aparţinătoare, au funcţionat unitati de 

învăţământ şcolare primare. Actualmente, singura unitate de învăţământ care s-a păstrat 
funcţională (grădiniţă, ciclu primar şi gimnazial)  se află pe raza localităţii de reşedinţă, 
Băcia. 
 
 2.6. Circula ţie şi transporturi 

 
 2.6.1. Circula ţia rutier ă 

Pe teritoriul comunei circulaţiile importante sunt cele auto, acestea desfasurându-se 
pe arterele principale de acces în zonă - drumul naţional DN 66, drumul judeţean DJ 668D, 
şi pe o serie de drumuri comunale şi de exploatare, ce se desprind din DN 66. 

În legătură cu zonele învecinate, drumul judeţean DJ 668D face legătura cu oraşul 
vecin Simeria. Relaţia cu celelalte vecinatăţi se face pe drumul naţional  DN 66. înspre 
teritoriile administrative estice şi vestice (Hunedoara, Deva, Mărtinesti şi Turdaş) nu există 
drumuri de acces practicabile, legăturile fiind făcute pe drumuri de exploatare şi forestiere. 
Drumul naţional DN 66 şi drumul comunal DC 40 fac legătura cu localităţile din estul 
comunei, acestea drenând şi reţeaua de drumuri de exploatare şi forestiere din zonă. 

Situaţia drumurilor la nivel de comună se prezintă astfel : 
- Drum naţional DN 66 – 9,69 km modernizat 2010, cu îmbrăcăminte 

asfaltică de la km. 204+525 sud la km. 210+210 dr. si 209+885 stg. sud. 
- Drum judetean DJ 668D Simeria – Băcia  – 4,15 km, intersecţie cu DN 7 

pe raza localităţii Simeria, si cu DN 66 la km. 205+635 modernizat 2010, 
cu îmbrăcăminte asfaltică ; 

- Drum comunal DC 50 Băcia – Petreni - Totia – 3,21 km, din care : 
o 2,01 km Bacia – Petreni drum modernizat 2012, cu îmbrăcăminte 

asfaltică, intersecţie cu DN 66 la km. 205+870 ; 
o 1,20 km Petreni – Totia drum nemodernizat, greu practicabil ; 

- 99,20 km drumuri de exploatare, agricole şi forestiere ce fac legături între 
diverse zone şi localităţi, drumuri nemodernizate ; 

- Străzi în intravilan – 16,22 km modernizate, cu îmbrăcăminte asfaltică şi 
rigole stradale, în proporţie de 98 %, din care 8,95 km străzi în intravilanul 
localităţii reşedintă Băcia. 

Situa ţia teritoriilor din intravilanul existent al comune i Băcia  în raport cu DN 66 
(poziţie kilometrică) este urmatoarea : 

• Localitatea Băcia de la km. 204+880 sud la km. 207+005 nord; 
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 2.6.1.1. Reglementarea circula ţiei în intersec ţii 

Intersec ţii DN 66 : 
• Intersecţie simplă cu DJ 668D  Băcia ; 

Drum cu prioritate DN 66, intersecţie semnalizată cu marcaje de informare, şi 
reglementare a circulaţiei în intravilan şi bandă de stocaj pentru virajul la stânga. 

• Intersecţie simplă cu DC 44 Băcia – Petreni ;  
Drum cu prioritate DN 66, intersecţie semnalizată cu marcaje de informare, şi 

reglementare a circulaţiei în intravilan şi bandă de stocaj pentru virajul la stânga. 
 

Intersecţiile de străzi din intravilanul localităţilor sunt în general semnalizate, în cele 
nesemnalizate aplicându-se regula priorităţii de dreapta. 

 
 

 2.6.1.2. Marcaje rutiere 
Extravilan : 

 Marcaje rutiere specifice drumurilor în aliniament sau curbe, marcaje de limitarea 
vitezei la intrarea in localităti. 

Intravilan : 
 Marcaje rutiere specifice drumurilor in aliniament sau curbe, treceri de pietoni 
semnalizate, marcaje de informare, obligare si restrictie. 
 

2.6.1.3. Restric ţii rutiere 
Extravilan : 

 Restricţii de viteză pe DN 66 pe sectoare de drum in curbă şi în apropierea 
intersecţiilor. 

Intravilan : 
 Restricţii de viteză în intravilan, zona şcolilor şi a grădiniţelor. 

 
2.6.1.4. Statii pentru mijloace de transport in com un 

 Staţiile pentru mijloacele de transport în comun situate în intravilanul localităţilor sunt 
amenajate cu refugii şi copertine pentru călători. Teritoriul comunei este traversat de rute 
regulate pe relaţiile Deva – Călan, Deva – Haţeg – Petroşani şi interjudeţene, cu staţie în 
localitatea Băcia. 
 

2.6.1.5. Zone de protec ţie şi siguran ţă 
Conform avizului Companiei Naţionale de Drumuri şi Autostrăzi, Direcţia Regională 

de Drumuri şi Poduri Timişoara nr. 340/857/30.09.2013, zona de protecţie a DN 66 este de 
50 m măsurată în ambele părţi din marginea îmbrăcăminţii asfaltice în extravilan şi de 20 m 
în intravilan. 

Toate investiţiile vecine cu DN 66 se vor supune avizării CNADNR şi DRDP 
Timişoara. 

 
2.6.2. Circula ţia feroviar ă 
 
Localitatea reşedinţă Băcia şi satul Tâmpa au o legatura facilă cu sistemul feroviar,  

reprezentată de traseul secundar de cale ferată dublă electrificată 202 – Simeria – 
Petroşani - Tg. Jiu, cu staţii de gară şi halte CF în ambele localităţi. Traseul căii de 
comunicatie feroviară ce strabate teritoriul comunei se desfăşoară pe o lungime de 5,22 
km. 

Posibilitatea de utilizare a sistemului feroviar este atât pentru călători cât şi pentru 
marfă, intrucât pe raza localităţii Tâmpa există triajul CF ce deserveste nodul de cale ferată 
Simeria. 
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Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, conform avizului Sucursalei Regionale 
CFR Timişoara nr. 126 – ALG - 2013 este de 20 m, măsurati de o parte şi de alta a axului 
CF. 

 
 
 
 

 2.7. Intravilanul existent,  Zone func ţionale,  Bilan ţ teritorial 
 
 2.7.1. Intravilanul existent, zone func ţionale 
 Cu Hotararea Consiliului Local al comunei Băcia nr. 6 din martie 2000,  s-a aprobat 
intravilanul existent, reglementat de PUG – ul in vigoare, şi care conţine următoarele 
localităţi şi trupuri componente : 

 
Localitatea resedin ţă Băcia  - 174,732 ha – 11 trupuri 
 

TRUP 1 140,922 ha 
TRUP 2 2,594 ha 
TRUP 3 0,614 ha 
TRUP 4 7,400 ha 
TRUP 5 8,618 ha 
TRUP 6 7,939 ha 
TRUP 7 0,956 ha 
TRUP 8 3,306 ha 
TRUP 9 0,271 ha 
TRUP 10 1,799 ha 
TRUP 11 0,313 ha 

     

TOTAL 174,732 ha 
 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT 
BĂCIA 

 

  
Zone func ţionale arie (Ha) % 

Terenuri agricole (arabil, livezi, fanaţe) 93,121 53,29 
Locuire rurala 27,720 15,86 
Locuire colectivă 0,226 0,13 
Comerţ 1,449 0,83 
Alimentaţie publică 0,516 0,30 
Învaţământ 1,069 0,61 
Culte 0,418 0,24 
Cultura 0,107 0,06 
Instituţii şi servicii publice   0,501 0,29 
Zona dotări edilitare 0,000 0,00 
Zona destinaţie specială 6,128 3,51 
Zone verzi, agrement, sport 3,003 1,72 
Paduri in unitati amenajistice 0,584 0,33 
Zona prestări servicii, depozite 23,284 13,33 

- trupul 1 reprezintă localitatea  de bază, cu funcţiunea 
predominantă de locuire şi funcţiuni complementare 
admise ; 

- trupurile 2 si 3 amenajări de gospodarire comunală; 
- trupul 4 zona cu destinaţie specială – unitate militară; 
- trupurile 5, 6,7 si 8 -  zone pentru mică industrie şi 

depozitare  - PUZ- uri aprobate; 
- trupurile 9 si 10 – trupuri izolate de locuire - PUZ- uri 

aprobate; 
- trup 11 – amenajări edilitare - staţie de comandă 

vane conducte magistrale transport gaze naturale 
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Zona de gospodărire comunală, cimitire 2,055 1,18 
Zona unitaţi agro - zootehnice 1,623 0,93 
Căi de comunicaţii rutiere 7,709 4,41 
Căi de comunicaţii feroviare 4,119 2,36 
Ape 1,100 0,63 

Total intravilan 174,732 100% 
Sat tradiţional transilvănean, de tip compact, dezvoltat de-a lungul căilor principale 

de acces,  atestat documentar încă de la 1332, cu puternice influenţe austro – ungare în 
ceea ce priveşte dezvoltarea spaţială şi fondul construit. Este traversat longitudinal de 
drumul naţional DN 66 şi drumul judeţean DJ 668D, care împreună au condus la 
dezvoltarea localităţii.  

Se poate contura o zonă centrală, delimitată de diverse instituţii publice, servicii şi 
fronturile stradale construite existente. Aici, pe lângă funcţiunea dominantă de locuire, îşi 
au locul o serie de instituţii publice şi servicii (primărie, biserică, şcoală, grădiniţă, poliţie, 
cămin cultural, şi spaţii comerciale). 

Reţeaua stradală este bine conturată, modernizată şi dezvoltată tentacular din 
principalele căi de acces – drumul naţional DN 66 şi drumul judeţean DJ 668D, cu 
ramificaţii în toate direcţiile localitătii. 

Fondul construit este bun, construcţiile urmând în general modelul de inspiraţie 
austro - ungar, cu gospodării adunate şi clar conturate adiacent drumurilor de acces.  

Pe teritoriul localităţii se mai află o serie de trupuri compacte, cu funcţiuni multiple, 
bine definite – unităţi de depozitare -  trup 5. 

Un factor important în evoluţa localităţii a fost prezenţa căii ferate Simeria – 
Petroşani – Tg. Jiu.  

În partea central-estică a localităţii funcţionează un târg lunar de animale şi anual 
târgul ‘’Bălţata Românească’’. 

 
Localitatea Tâmpa – 138,966 ha – 4 trupuri 
 

TRUP 1 137,823 ha 
TRUP 2 0,520 ha 
TRUP 3 0,378 ha 
TRUP 4 0,245 ha 

     

TOTAL 138,966 ha 
 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT 
TÂMPA 

   
Zone func ţionale arie (Ha) % 

Terenuri agricole (arabil, păşuni, fânaţe) 77,309 55,63 
Locuire rurală 13,461 9,69 
Locuire colectivă 1,035 0,74 
Comerţ 0,825 0,59 
Învăţământ 0,467 0,34 
Culte 0,100 0,07 
Cultură 0,107 0,08 
Zona dotari edilitare 0,245 0,18 
Zone verzi, agrement, sport 2,180 1,57 

- trupul 1 reprezintă localitatea  de bază, cu funcţiunea 
predominantă de locuire şi funcţiuni complementare 
admise ; 

- trupurile 2, 3 si 4 amenajări de gospodarire comunala şi 
edilitare propuse – rampă deşeuri, puţ apa şi staţie de 
epurare ape uzate menajere; 
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Zona prestări servicii, depozite 2,914 2,10 
Zona de gospodarire comunală, cimitire 0,968 0,70 
Căi de comunicaţii rutiere 4,165 3,00 
Căi de comunicaţii feroviare 33,315 23,97 
Ape 0,900 0,65 

Total intravilan 138,966 100% 
 
Faţă de localitatea de reşedinţă Băcia, satul Tâmpa se alipeste în nordul acesteia. 
Sat tradiţional transilvanean, de tipul inşirat, dezvoltat de-a lungul căilor principale de 

acces – drumul judeţean DJ 668D şi calea ferată, şi acesta urmând influenţe vest europene 
la nivelul fondului construit. 

Este străbătut de drumul judeţean DJ 668D, modernizat, şi mărginit de calea ferată 
Simeria – Petroşani – Tg. Jiu, factorii determinanţi în dezvoltarea localităţii, atestată 
documentar încă din anul 1404.  

Fondul construit este bun, construcţiile urmând în general modelul de inspiraţie 
austro - ungar, cu gospodării adunate şi clar conturate, adiacent drumurilor de acces.  

Reţeaua stradală este bine conturată pe teritoriul localităţii, modernizată şi cu un 
gabarit corespunzător valorilor de trafic din zonă. 

Limita naturală estică a localităţii o constituie canalul Strei (Streiul Mic), curs de apă 
artificial şi in mare parte regularizat.  
 

Localitatea Petreni – 58,045 ha  – 13 trupuri 
 

TRUP 1 45,317 ha 
TRUP 2 1,473 ha 
TRUP 3 2,337 ha 
TRUP 4 1,772 ha 
TRUP 5 1,269 ha 
TRUP 6 1,319 ha 
TRUP 7 0,550 ha 
TRUP 8 0,778 ha 
TRUP 9 0,375 ha 

TRUP 10 0,478 ha 
TRUP 11 2,000 ha 
TRUP 12 0,220 ha 
TRUP 13 0,157 ha 
     

TOTAL 58,045 ha 
 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT 
PETRENI 

   
Zone functionale arie (Ha) % 

Terenuri agricole (arabil, păşuni, fânaţe) 40,878 70,42 
Locuire rurala 9,247 15,93 
Comerţ 0,213 0,37 
Învăţământ 0,220 0,38 
Culte 0,287 0,49 
Cultură 0,222 0,38 

- trupul 1 reprezintă localitatea  de bază – vatra satului, 
cu funcţiunea predominantă de locuire si funcţiuni 
complementare admise ; 

- trupurile izolate 4, 5, 6, 7 şi 8 reprezintă gospodarii 
izolate în partea înalta a localităţii ; 

- trupurile 2 şi 3 sunt foste incinte ale organizarii de 
şantier din vremea lucrărilor hidro-edilitare şi de 
amenajare hidroenergetică de pe râul Strei ; 

- trupurile 9 şi 10 amenajări de gospodarire comunală 
şi edilitare propuse – rampă deşeuri  şi statie de 
epurare ape uzate menajere; 

- trupul 11 zonă de agrement ‘’groapa lui Groza’’ 
- trupul 12 – locuinţe izolate, - PUZ  aprobat; 
- trupul 13 dotări edilitare – rezervor de înmagazinare a 

apei potabile. 
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Zona dotări edilitare 0,157 0,27 
Zone verzi, agrement, sport 0,047 0,08 
Paduri in unitati amenajistice 1,514 2,61 
Zonă prestari servicii, depozite 1,474 2,54 
Zonă de gospodarire comunală, cimitire 0,260 0,45 
Căi de comunicaţii rutiere 1,899 3,27 
Ape 1,627 2,80 

Total intravilan 58,045 100% 
 
Faţă de localitatea de reşedinţă Băcia, se află la o distanţă de cca. 2,01 km. 
Sat tradiţional transilvănean de deal, de tip împrastiat, dezvoltat adiacent cursului 

râului Strei, pe malul drept mai înalt al acestuia. 
Deşi atestat documentar abia in anul 1425, se presupune existenţa aşezării înca din 

antichitate, când în zona existau meşteri pietrari pricepuţi în fabricarea roţilor de moară. 
Este dovedită existenţa aşezării din vremea regatului dac prin prisma descoperirilor 
arheologice de pe raza localităţii (villa rustica şi punctul groapa stânii). 

Zona centrală bine definită, este în strânsă legătură cu drumul de acces DC 50, dar 
şi cu fronturile stradale existente, dezvoltate de-a lungul drumului principal. 

Reţeaua stradală este bine conturată, modernizată şi dezvoltată pe uliţe săteşti ce 
converg înspre zona centrală. Trupurile izolate din partea înaltă a localităţii au acces greoi 
şi impracticabil pe timp ploios. 

Fondul construit este bun - mediocru, datorat depopulării masive a zonei, 
construcţiile urmând în general modelul de inspiraţie austro - ungar, cu gospodării adunate 
şi clar conturate, adiacent drumurilor de acces.  

 
Localitatea Totia – 53,632 ha  – 5 trupuri 
  

TRUP 1 17,106 ha 
TRUP 2 19,863 ha 
TRUP 3 0,581 ha 
TRUP 4 15,320 ha 
TRUP 5 0,762 ha 

     

TOTAL 53,632 ha 
 
 

BILANŢ TERITORIAL EXISTENT 
TOTIA 

   
Zone functionale  arie (Ha) % 

Terenuri agricole (arabil, păşuni, fânaţe) 28,684 53,48 
Locuire rurală 5,473 10,20 
Comerţ 0,198 0,37 
Învăţământ 0,142 0,26 
Culte 0,226 0,42 
Zonă dotări edilitare 0,000 0,00 
Zone verzi, agrement, sport 15,319 28,56 
Zonă unităţi agro - zootehnice 1,526 2,85 
Zonă de gospodarire comunală, cimitire 0,172 0,32 

- Trupurile 1 şi 2 reprezintă localitatea  de bază, cu 
funcţiunea predominantă de locuire şi funcţiuni 
complementare admise, denumite Totia Mare şi 
Totia Mică ; 

- trupul 3 amenajări de gospodarire comunală; 
 - trupul 4 zonă de agrement – PUZ aprobat ; 
- trupul 5 locuinţe izolate - PUZ aprobat . 
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Căi de comunicaţii rutiere 1,766 3,29 
Ape 0,126 0,23 

Total intravilan 53,632 100% 
 
Faţă de localitatea de reşedinţă Băcia, se află la o distanţă de cca. 9,8 km pe traseul 

DN 66 – DN 7 -  DC 44 şi de 3,21 km pe DC 50. 
Accesul mai facil se face pe relaţia DN 66 – DN 7 -  DC 44 (Băcia – Simeria Veche – 

Totia), drumuri modernizate, cu îmbrăcăminte asfaltică, prevăzut cu rigole stradale. Drumul 
de acces DC 50 Băcia Totia este practicabil din păcate pâna după localitatea Petreni. 

Totia este o aşezare tradiţional transilvăneana de podiş, de tip compact, dezvoltat în 
doua zone distincte (Totia Mare si Totia Mică),  cu influenţe austro – ungare în ceea ce 
priveşte dezvoltarea spaţială şi fondul construit. Trupul component Totia Mare este 
traversat de  drumurile comunale DC 50 si DC 44.  

Zona centrală se conturează in strânsă legătură cu drumul principal de acces in 
Totia Mare, delimitată de fronturile stradale construite existente.  

Reţeaua stradală este în general bine conturată, modernizată şi dezvoltată din 
principala cale de acces – drumul comunal DC 44, cu ramificaţii în toate direcţiile localităţii. 

Fondul construit este bun, construcţiile urmând în general modelul de inspiraţie 
austro - ungar, cu gospodării adunate şi clar conturate, adiacent drumurilor de acces.  

Ocupaţia de bază a locuitorilor zonei este agricultura şi creşterea animalelor, dat 
fiind procentul de peste 37 % de terenuri agricole din intravilan.  

 

2.7.2. Bilan ţul teritorial  
 

 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ al comunei 
Băcia, ilustrează categoriile de folosinţă ale terenurilor, conform evidenţelor cadastrale şi al 
reglementărilor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General : 
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EXTRAVILAN  1211,857 617,345 58,040 411,455 18,026 33,462 0,000 121,150   
2.471,176    

INTRAVILAN 105,517 100,556 1,632 9,081 28,946 53,007 107,107 0,000      
425,375     

TOTAL 1317,374 717,901 59,672 420,536 46,972 86,469 107,107 121,150   
2.896,542     

% DIN TOTAL   45,48      24,78      2,06      14,52     1,62  2,99      3,70      4,18     100% 
 
 

INTRAVILAN 
LOCALITĂŢI 

SITUAŢIA EXISTENTĂ : CATEGORII DE FOLOSINŢĂ INTRAVILAN (Ha)  

AGRICOL NEAGRICOL TOTAL 
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Totia 8,124 18,427 0,000 0,168 15,445 1,766 9,702 0,000 53,632 

Petreni 16,215 19,093 1,632 5,399 1,416 2,101 12,189 0,000 58,045 

Tâmpa 35,714 28,861 0,000 2,930 11,092 36,638 23,731 0,000 138,966 

Băcia 45,464 34,175 0,000 0,584 0,993 12,502 81,014 0,000 174,732 
 
 
 
2.7.2.1. Bilan ţul teritorial al suprafe ţelor cuprinse în intravilanul existent  : 
 

ZONA FUNCŢIONALA  

SUPRAFAŢA (Ha) 
PROCENT DIN 

TOTAL 
INTRAVILAN   

% 

Localitate 
reşedin ţă 

Localit ăţi 
componente 

/ 
apar ţinătoare  

TOTAL 

INSTITUŢII ŞI SERVICII 2,095 1,771 3,866 0,91 
LOCUINŢE DE TOATE TIPURILE 25,946 29,216 55,162 12,97 
UNITĂŢI AGRO - ZOOTEHNICE 1,623 1,526 3,149 0,74 

CĂI DE COMUNICAŢIE   RUTIERE 7,709 7,830 15,539 3,65 

CĂI DE COMUNICAŢIE FEROVIARE 4,119 33,315 37,434 8,80 
DESTINAŢIE SPECIALĂ 6,128 0,000 6,128 1,44 

PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITE 25,249 5,426 30,675 7,21 

SPAŢII VERZI AMENAJATE / 
NEAMENAJATE, SPORT, AGREMENT 3,003 17,546 20,549 4,83 

CONSTRUCŢII TEHNICO - EDILITARE 0,000 0,402 0,402 0,09 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, 

CIMITIRE 2,055 1,400 3,455 0,81 

TERENURI AGRICOLE 95,121 147,069 242,19 56,94 
APE 1,100 2,653 3,753 0,88 

PĂDURI 0,584 2,489 3,073 0,72 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT  174,732 250,643 425,375 100,00 
 

 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent al comunei Băcia, 
ilustrează urmatoarele aspecte : 

- zona de instituţii şi servicii se află concentrată în localitatea de reşedinţă şi 
în localităţile aparţinătoare, de regulă în zonele centrale ; 

- zona de locuinţe este concentrată în localităţi (vatra satului); 
- ponderea principală este cea a zonei de terenuri agricole, acestea 

însumând terenuri arabile în intravilan, gradini, fânaţe, şi livezi. 
 
 2.8. Zone cu riscuri naturale 
  

Facând un inventar al  zonelor cu riscuri naturale, le putem considera cu impact  
scăzut. Suprafeţele ce prezintă riscuri de alunecări de teren pot fi ameliorate prin terasări 
şi taluzări urmate de acţiuni de înierbare, plantare de arbuşti sau chiar pomi. Aceste 
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suprafeţe se regăsesc în vecinatatea localităţii Totia, pe partea dreaptă a drumului  de 
acces comunal DC 50, în zona de păşune, pe malul drept al râului Strei. 

Zonele agricole şi de intravilan din Lunca Streiului sunt protejate faţă de viituri de 
digul de pământ paralel cu râul Strei, paralel cu cursul acestuia la o distanţă cuprinsă 
între 300 si 500 m. 
 Nu sunt afectate utilităţi, drumuri sau construcţii. 

În situaţia unor eventuale alte revărsări ale apelor din limitele arătate, vor fi 
afectate doar terenuri agricole arabile şi fânaţe. 

 
 2.9. Echipare edilitara 
 

2.9.1. Gospod ărirea apelor 
Teritoriul comunei Băcia este străbătut de cursul de apă al râului Strei pe direcţia 

sud – nord, cursul principal ca debit şi permanenţă. Tot acesta este şi colectorul tuturor 
cursurilor de apă secundare, cu vărsare în râaul Mureş înspre nord, pe teritoriul oraşului 
Simeria.  Pe raza teritoriului administrativ al comunei Băcia exista un dig de apărare 
împotriva inundaţiilor, care porneşte de pe raza localităţii Călan şi se termină în taluzul 
drumului national DN 66, aproape de intersecţia acestuia cu DN 7. 

Pe teritoriul comunei Băcia şi al oraşului Calan a fost executat un canal de aducţiune 
denumit Canalul Strei sau Streiul Mic, în mare parte regularizat, cu malurile protejate, menit 
să alimenteze cu apă diverse instalaţii hidraulice mestesugăresti din zonă. 

Lucrarile hidro – ameliorative de pe raza comunei Băcia se evidenţiază în diguri de 
aparăre împotriva inundaţiilor din viituri şi lucrări de drenaj. Cele mai importante sunt 
protecţiile împotriva inundaţiilor, cu diguri din pamânt, acestea protejând împotriva 
revărsărilor Streiului o parte din terenurile agricole ale localităţilor Băcia si Tâmpa.  

Lucrări de regularizare de cursuri de apă s-au realizat şi pe raza localităţilor Băcia şi 
Tâmpa (canalul Strei), corecţii de albie şi protecţie de maluri cu elemente din beton armat. 
În zona nord-vestică, de câmpie, a teritoriului administrativ al comunei Băcia există o serie 
de canale de drenaj, executate în perioada comunistă în amplul program de asanare a 
terenurilor pentru punerea acestora în valoare ca şi terenuri agricole. 

Lucrările de amenajare hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate – 
Simeria au fost sistate, acestea urmând sa dea naştere la o acumulare de apa pe raza 
comunei, precum şi a unei micro-hidrocentrale pe derivaţie - MHC Bacia.  

 
2.9.2. Alimentarea cu ap ă, reţele de aduc ţiune 
La data elaborării Planului Urbanistic General, lucrările de alimentare cu apă 

potabilă,  lucrări finanţate de Guvernul României şi Uniunea Europeana sunt finalizate în 
toate localităţile - Băcia, Tâmpa, Petreni şi Totia. 

Sursa de apă pentru localităţile amintite este conducta de aducţiune de apă potabilă 
Sântămăria-Orlea - Deva, prin captarea existentă de pe Râul Mare. Conducta de aducţiune 
existentă ce traversează teritoriul administrativ al comunei este folosită pentru alimentarea 
cu apă potabilă a întregii reţele a localităţilor. Într-un punct înalt din localitatea Petreni a fost 
amenajat un rezervor – tampon pentru stocarea apei cu capacitate de 200 mc, împreună 
cu staţia de pompare aferentă.  

Traseul conductei de aducţiune este îngropat, şi urmareste traseul digului de 
aparare împotriva inundaţiilor de pe teritoriul extravilan, paralel cu drumul national DN 66. 

 
2.9.3. Canalizare 
La data elaborării Planului Urbanistic General, sunt finalizate lucrările finanţate de 

Guvernul României si Uniunea Europeana în ceea ce priveşte canalizarea localităţilor 
Băcia, Tâmpa si Petreni. 

Sunt finalizate lucrările de execuţie la staţia de epurare Tâmpa, colectorul apelor 
uzate menajere de pe raza comunei (localităţile Băcia, Tâmpa şi Petreni). Caracteristicile 
staţiei de epurare sunt : Quz max = 500 mc/zi ; Quz med = 400 mc/zi ;  
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Traseele de canalizare ce se execută urmăresc traseele drumurilor principale, 
funcţioneaza gravitaţional  şi pompat, şi se descarcă în staţia de epurare locală Tâmpa, 
emisar fiind canalul Strei. Diametrele reţelelor de canalizare PEHD sunt de 250 mm, pe o 
lungime de cca. 17,3 km. 

Se afla în faza de proiectare SF, sistemul de canalizare a localităţii Totia, acesta 
urmând a se realiza în varianta locală, cu o staţie de epurare în nordul intravilanului 
localităţtii, în vecinătatea râului Strei, acesta fiind folosit ca şi emisar. 

Canalizarea apelor pluviale  de pe raza localităţilor şi de pe întreg teritoriul 
administrativ se face gravitaţional, prin rigole stradale, parţial betonate. Emisarul principal 
al apelor pluviale evacuate este canalul Strei şi râul Strei, prin afluenţii acestuia – pârâurile 
Valea Băcia şi Valea Făgetului. 

 
2.9.4. Alimentarea cu energie electric ă 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia se intersectează în partea centrală  cu Linia 

Electrică Aerienă LEA 220kV Mintia – Alba Iulia. Conform avizului Companiei Naţionale de 
Transport al Energiei Electrice – Sucursala de Transport Timişoara nr. 4439 din 
24.05.2013, zona de protecţie şi siguranţă faţă de reţele se constituie într-un culoar terestru 
de 55 m lăţime (27,5m stânga + 27,5 m dreapta faţă de axul liniei) pentru reţelele de 220 
kV. 

Toate localităţile de pe raza comunei Băcia sunt alimentate cu energie electrică prin 
intermediul unor linii electrice aeriene de 20 kV, provenind din staţia de transformare 220 - 
110 kV – 20 kV Peştiş. Reţelele de distribuţie sunt aeriene, din posturi de transformare 
aeriene de 20 kV – 0,4 kV, pe trasee ce urmăresc străzile de acces. Iluminatul stradal este 
şi el prezent în toate localităţile, pozat pe stâlpii de JT din intravilan. 

 
2.9.5. Telefonie, RTV, date 
Teritoriul  comunei  este  străbătut  în  direcţia  nord  -  sud  de  un  cablu  

telefonic interurban, care intră pe teritoriul comunei la Tâmpa şi iese la Băcia. Este pozat 
pe partea dreaptă a drumului comunal DC 122 Simeria - Tâmpa   - Băcia, respectiv a 
drumului naţional DN 66 Haţeg - Călan - Simeria. 

Sunt prezente şi reţelele de telefonie mobilă, în masura în care, datorită reliefului, 
acoperirea cu semnal GSM este prezentă.  

Există reţea de televiziune prin cablu în localităţile Băcia, Tâmpa şi Petreni, cu toate 
că majoritatea utilizatorilor folosesc reţele digitale şi transmisii – recepţii prin satelit, 
acoperirea fiind foarte bună. 

 
2.9.6. Alimentarea cu gaze naturale 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia este străbatut în traseu îngropat pe direcţia 

sud – nord-est de magistralele de înalta presiune de transport gaze Vest 1 , Vest 2 si Vest 
3. 

Configuraţia magistralelor se regăseşte pe planşele de reglementări edilitare ale 
PUG, traseul acestora fiind în general în extravilan, fara afectarea porţiunilor de intravilan.  

Din staţia de reglare şi măsurare Băcia sunt alimentate cu gaze naturale pe reţea de 
joasă presiune toate localităţile comunei. Traseul conductelor de distribuţie  de gaze JP 
urmăreşte în general drumurile de acces principale şi sunt montate suprateran, cu porţiuni 
îngropate în zona acceselor. 

 
2.9.7. Alimentarea cu c ăldur ă 
In urma racordării localităţilor Băcia, Petreni, Totia si Tâmpa la reţeaua de distribuţie 

de gaze naturale, în unele gospodării există centrale termice pe gaze, care furmizeaza atât 
apă caldă menajeră cât şi agent termic. 

Totuşi, în mare proporţie încălzirea spaţiilor locuibile se face cu sobe cu combustibili 
solizi (lemne). 
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Locuinţele colective de pe raza localităţii Tâmpa au beneficiat de un punct termic ce 
funcţiona cu combustibil solid ; acesta dezafectându-se, încalzirea spaţiilor se face cu sobe 
cu lemne. 
 

2.9.8. Gospodarire comunal ă, cimitire 
Pe teritoriul comunei nu exista unitaţi de gospodarire comunală şi platforme de 

depozitare a deseurilor, acestea fiind preluate în mod organizat de către firme de profil din 
oraşul Simeria. 

Cimitirele sătesti sunt bine organizate şi delimitate, există în toate localităţile 
comunei, în strânsa legătură cu zonele funcţionale aferente cultelor.  

 
 2.10. Probleme de mediu 

 
2.10.1. Situa ţia existent ă 
Cadrul natural existent nu ridică probleme deosebite, acesta fiind caracteristic zonei 

de podiş din extremitatea vestică a Transilvaniei. Cursul principal de apă – râul Strei are 
traseu în general rectiliniu, cu mici inflexiuni în zonele localităţilor Petreni şi Totia, în funcţie 
de structurile geologice întâlnite. Alocuri, în zona sud-estică, acolo unde văile se adâncesc 
şi traseul apelor este dictat de diverse structuri geologice, apar fenomene de inundaţii 
locale şi alunecări de maluri, datorate ploilor torenţiale şi în mare masură din cauza 
neîntreţinerii drumurilor de exploatare şi decolmatării rigolelor. Aceste suprafeţe sunt mici, 
de ordinul zecilor de metri pătraţi, astfel încât nu prezintă riscuri majore. 

Clima prezentă pe raza comunei este una temperat – continentală, cu veri lungi, 
ierni blânde şi anotimpuri de trecere scurte. În timpul primăverii, datorită topirii zapezilor 
căzute pe versanţii cu expoziţie nordică, se mai notează local fenomene de şiroire şi 
torenţi. În aceeaşi perioadă, mai apar fenomene locale de mici alunecări de teren, datorate 
umflării pachetelor argiloase şi prezenţei unor izvoare. Suprafeţele amintite sunt mici, ele 
nu prezintă riscuri majore şi sunt poziţionate în extravilanul localităţilor, având destinaţia de 
păşuni. 

Una dintre resursele naturale ale zonei este lemnul, aflat în parchete şi 
composesorate private. Au existat din păcate exploatări de masă lemnoasă intense şi 
necontrolate, în estul teritoriului, drept dovadă existenţa unei bogate reţele de drumuri de 
exploatare, fapt ce a condus la alterarea locala a mediului. Aceleaşi exploatări conduc şi la 
unele fenomene de şiroire pe văile din zonă, în special în perioada verii, cursurile de apa 
luând un aspect vijelios, de torent. 

Este impetuos necesară în acest sens o acţiune de reîmpădurire a unor suprafeţe, 
pe raza localităţilor Totia si Petreni. 

Activitatea de bază a locuitorilor comunei – agricultura – nu generează aspecte 
negative de mediu, dar practicarea acesteia în mod organizat ar putea duce la folosirea la 
întreaga capacitate a terenurilor agricole arabile existente – în prezent folosite în proporţie 
de cca. 70 %.  

Datorită punerii în funcţiune a staţiei de epurare din localitatea Tâmpa, şi a reţelei 
centralizate de canalizare, apele uzate menajere sunt evacuate în mod adecvat. Exceptie 
face localitatea Totia, unde există bazine vidanjabile şi puţuri absorbante, care alterează 
solul şi pânza freatică. 

Evacuarea apelor meteorice se face  în rigole stradale şi cursuri de apă. 
Pentru eliminarea acestor probleme, este necesară realizarea sistemelor de 

canalizare locală şi a unei staţii de epurare pentru localitatea Totia, sau racordarea cu 
utilitaţile apa – canal la localitatea vecină Simeria Veche. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia nu există nici o unitate industrială 
generatoare de poluare. Depozitul logistic de pe raza localităţii Băcia prin natura sa 
funcţionala nu generează poluare . Micile unităţi de prestari – servicii şi depozitări aflate pe 
raza localităţilor Băcia, Tâmpa Petreni şi Totia prin dimensiunea activităţii acestora nu 
produc efecte negative. 
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Pe teritoriul localităţii Totia au fost executate o serie de iazuri piscicole prin excavaţia 
balasturilor şi nisipurilor din maluri, acestea devenind zone de agrement, în localitatea 
Tâmpa lucrările de execuţie a iazurilor piscicole se afla in desfăşurare, la data elaborării 
PUG.  Aceste noi funcţiuni la nivel de comună creeaza premisele unei dezvoltări ulterioare 
pe acest segment de activitate. 

 
Pe raza teritoriului administrativ al comunei Băcia este identificat următorul 

monument istoric: 
 

NR. COD_LMI DENUMIRE PROTECŢIE 

1. HD-I-m-B-03246 Băcia - Biserica Ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' 50 m 

 
Faţă de acesta, este instituită o zonă de protecţie de 50 m, lucrările din această 

zonă fiind necesar a se aviza de către Direcţia Judeţeana de Cultură Hunedoara. 
 

 În urma analizei situaţiei existente referitoare la zonele verzi amenajate de pe 
teritoriul comunei Băcia, se constată existenţa acestora sub forma de mici zone 
amenajate adiacente instituţiilor şi serviciilor publice din zonă, zone verzi amenajate în 
localitatile Tâmpa şi Petreni, zone verzi de aliniament de o parte şi de alta a drumurilor şi 
plantaţii de protecţie de-a lungul cursurilor de apă. De asemenea, în localitatea resedinţă 
Băcia, există realizat un stadion, împreuna cu dotările aferente.  

Totalitatea spaţiilor verzi însumează o suprafaţă de 3,003 ha, ceea ce raportat la 
numărul total de locuitori ai comunei (1786  total locuitori 2011) reprezintă 16,84 mp zonă 
verde/ locuitor, aşadar sub media stabilită de Normele Comunitare. 
 

2.10.2. Biodiversitate 
 Nu este cazul, pe teritoriul administrativ al comunei Băcia nfiind identificată nici o 
arie protejată. 

 
2.10.3. Disfunc ţionalit ăţi 
La nivelul zonării utilizării terenurilor nu sunt evidente disfunctionalităţi majore, 

funcţiunile fiind uniform şi constant distribuite, în funcţie de zonele populate în primul rând, 
apoi de relief şi drumuri de acces. O dezvoltare mai mare au avut-o localităţile din stânga 
văii Streiului (Băcia si Tâmpa) din cauza prezenţei arterelor majore de circulaţie şi transport 
rutier şi feroviar, precum şi a serviciilor conexe creeate de acestea. 

În propunerile ce urmează, se urmareşte mărirea suprafeţelor de zone verzi 
amenajate, luând  în considerare Directivele Comunitare şi legislaţa în vigoare referitoare la 
asigurarea unei suprafeţe de minim 26 mp de zona verde pe cap de locuitor, în localităţi şi 
per total unitate teritorial – administrativă. 

Surse de poluare nu există, mai ales că pe teritoriul comunei nu există unităţi 
industriale iar ocupaţia de bazăă a locuitorilor este agricultura. Calitatea factorilor de mediu 
apă, aer, sol, vegetaţie şi faună este foarte bună, cu mici excepţii în ceea ce priveste solul, 
local, în zonele locuite, datorită lipsei canalizării menajere.  

Sunt necesare de asemenea lucrări de  modernizare  a drumului comunal DC 50 pe 
segmentul Petreni – Totia, fapt ce ar reduce distanţa faţă de centrul de comună. Se impune 
modernizarea, întreţinerea şi amenajarea rigolelor stradale de pe întreg teritoriul 
administrativ al comunei. 

O disfuncţionalitate la nivel de limită a intravilanului existent o constituie traseul 
aleatoriu al acesteia, care nu a tinut cont de limitele naturale, elementele liniare stabilite în 
timp şi limitele cadastrale ale parcelelor. 

 
 2.11. Disfunc ţionalit ăţi la nivelul teritoriului administrativ 
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Dispariţia şi reducerile de personal din industriile din zonele limitrofe ale teritoriului 
comunei Băcia  au condus la o oarecare scădere a nivelului de trai şi la 
deprofesionalizarea populaţiei active, în mare masură angajaţi ai acestor unităţi. După 
valurile de disponibilizări a urmat cum era şi firesc, o întoarcere la activităţile de bază ce 
constau în agricultură şi creşterea animalelor. Se observă o tendinţă accentuată de migrare 
a populaţiei tinere, înspre zonele urbane şi peste hotare, lipsa de locuri de munca fiind 
evidentă in zona. 

Având în vedere preîioasa moştenire lăsată de înaintaşi, moştenire ce constă în 
modelul de gospodărie, elementele arhitecturale caracteristic – vestice şi  dezvoltarea 
spaţiala este necesara o atentă protejare a acestor valori, şi o încurajare în a respecta stilul 
local. O atenţie deosebită trebuie acordată monumentelor istorice şi de arhitectură 
existente şi propuse – biserica de zid din Băcia şi gara veche din Băcia,  precum şi a 
zonelor acestora de protecţie. 

Fondul construit existent şi starea clădirilor se prezintă bine, propunându-se noi 
zone destinate locuinţelor săteşti, zone de agrement şi zone pentru prestări - servicii şi 
depozitare, în strânsă legătură cu căile de acces auto (DN 66,  nodul de descărcare 
autostradă A1 -  Simeria Veche şi calea ferată 202).  

În ceea ce priveşte circulaţia, aceasta se desfăşoară într-o mare măsură pe drumuri 
modernizate, se face cu mijloace auto şi într-o mică măsură pe cale ferată. Există trasee 
bine stabilite pentru transportul în comun, acestea facând legătura cu Municipiul Deva şi 
oraşele vecine. 

O intervenţie imediat necesară în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri o constituie 
modernizarea drumului comunal DC 50 Băcia - Totia, drum ce scurteaza distanţa dintre 
localităţi cu cca. 6 km. 

Principala prioritate de intervenţie la nivel de echipare edilitară o constituie 
realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţii Totia, de asemenea în 
strânsa legătură cu amenajarea drumurilor de acces din intravilan.  

 
 2.12. Necesit ăţi şi op ţiuni ale popula ţiei 

 
 Necesităţile majore şi opţiunile menţionate în timpul consultărilor cu membrii 
Consiliului Local al comunei Băcia se pot enumera astfel: 

- creerea de noi locuri de muncă; 
- încurajarea iniţiativei particulare în domeniul micii producţii şi a prestărilor de 

servicii; 
 - modernizarea echiparii tehnico- edilitare în toate localităţile comunei; 
           - dezvoltarea telefoniei mobile şi a reţelelor de internet; 
 - reabilitarea şi modernizarea  reţelei stradale existente; 
 - reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 50 Băcia – Totia între Petreni 
şi Totia; 
 - mărirea suprafeţelor de intravilan din localităţi, în vederea creării de zone pentru 
locuinţe săteşti şi anexe ale acestora. 
 - măarirea suprafeţei de intravilan a localităţii reşedinţă Băacia, în vederea 
atragerii investitorilor pentru dezvoltarea sectorului de prestări servicii şi depozitare, 
având în vedere accesul facil şi vecinatatea autostrăzii A1 cu descărcare la Simeria 
Veche şi a căii ferate Simeria – Tg. Jiu. 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTIC Ă 
 
 

 3.1. Studii de fundamentare 
 

Conform documentaţiei de urbanism ‚‘‘Plan Urbanistic General al comunei Băcia 
2000 – 2010‘‘ în vigoare la data elaborării prezentului PUG, soluţiile de organizare 
urbanistică şi de amenajare a treitoriului sunt bine definite şi stabilesc desul de clar relaţiile 
dintre localităţile componente. 

Pentru elaborarea prezentului PUG, s-au avut în vedere reglementările din 
documentaţiile existente, opţiunile populaţiei şi ale Consiliului Local al comunei Băcia, pe 
lânga datele furnizate de OCPI Hunedoara privind suportul cadastral şi atenta documentare 
în teren. 

S-au mai întocmit de asemenea documentaţii topografice pentru fiecare localitate 
în parte, incluzând atât trupurile componente cât şi zonele propuse pentru introducerea în 
intravilan.  

 
 3.2. Evolu ţia posibil ă, priorit ăţi 
 
3.2.1. Direc ţii de dezvoltare 

Ca urmare a analizei situaţiei existente şi a studiilor anterior elaborate sau în curs de 
elaborare, a opţiunilor populaţiei şi ale Consiliului Local, s-au stabilit următoarele direcţii de 
dezvoltare spaţială : 

Localitatea re şedin ţă Băcia  - se urmareşte mărirea suprafeţei de intravilan, prin 
completarea unor funcţiuni existente, după cum urmează : 

- În nordul localităţii suprafeţe destinate activităţilor de prestări servicii şi 
depozite, trupul existent 5 fiind inclus în trupul de bază. Extinderea de 
intravilan propusă se întinde între canalul Strei şi drumul naţional DN 66 ; 

- În vest şi est suprafeţe destinate locuinţelor rurale şi anexe ale acestora, 
în continuarea intravilanului existent ; 

- În sud-est, suprafeţe destinate locuinţelor rurale şi anexe ale acestora, în 
continuarea intravilanului existent  şi cu includerea trupului izolat 10; 

- Se renunţă la trupul 3, aflat in sud-vest, întrucât colectarea deşeurilor se 
va face în centre specializate de sortare, în conformitate cu legislaţia 
europeană în vigoare.  

La extinderea suprafeţelor de intravilan s-a ţinut cont de amplasarea logică şi 
firească a funcţiunilor propuse, drumuri de acces, limite naturale şi limite de parcele 
cadastrale. 

Localitatea Tâmpa  – rezultă o micşorare a suprafeţei de intravilan prin corectarea 
limitei existente şi relocarea unor funcţiuni existente, după cum urmează: 

- Trupurile 2 şi 3 vor căpăta statut de teren extravilan, întrucât pentru 
funcţiunea de dotare edilitară s-a propus un nou amplasament. 

- Limita trupului de bază 1 al localităţii se corectează dupa limite naturale, 
căi de comunicaţii şi limite de parcele cadastrale; 

- In estul localităţii se conturează o nouă funcţiune – zonă de agrement – 
iaz piscicol ; 

Localitatea Petreni  – rezultă o micsorare a suprafeţei de intravilan prin corectarea 
limitei existente şi relocarea unor funcţiuni existente, după cum urmează: 

- Trupurile 2, 3, 9, 10 şi 11 vor trece în extravian, întrucât soluţiile de 
alimentare cu apă potabila şi canalizare au fost gândite în relaţie cu staţia 
de epurare Tâmpa şi conducta de aducţiune Sântămăria Orlea - Deva. 

- În nordul trupului de bază se propune extinderea suprafeţei de intravilan, 
pentru locuinţe rurale şi anexe ale acestora, pe partea dreaptă a drumului 
comunal DC 50 Petreni – Totia, incluzând şi trupul existent  izolat 12; 
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Localitatea Totia  – se urmareşte mărirea suprafeţei de intravilan, prin completarea 
unor funcţiuni existente, şi crearea de funcţiuni noi, după cum urmează: 

- Se propune unificarea trupurilor 1 şi 2 ale localităţii şi extinderea acestora 
cu suprafeţe destinate locuinţelor rurale şi anexelor acestora ; 

- Trupurile 4, 5 şi 6 vor constitui un trup compact, care pe lânga funcţiunile 
de prestări servicii, depozitare şi locuire se completează cu o importanta 
zonă de agrement – iazuri piscicole ; 

- Se propun trupuri seprate pentru dotări edilitare – rezervor de apă potabilă 
şi staţie de epurare locala 
 

3.2.1. Direc ţii de dezvoltare 
La nivelul întregii unităţi teritoriale, având în vedere documentaţiile şi studiile 

anterioare, s-au stabilit următoarele priorităţi în domeniul activităţii de amenajare a 
teritoriului şi urbanism: 

- Îmbunătăţirea continuă a relaţiilor în teritoriu, între localităţile componente 
şi zonele învecinate, având în vedere potenţialul întregii zone, comuna 
Băcia fiind una din porţile de acces înspre Ţara Haţegului şi Munţii 
Retezat şi Parâng ; 

- Valorificarea potenţialului natural ; 
- Îmbunătăţirea reţelei de drumuri, transporturi şi circulaţii ; 
- Suplimentarea suprafeţelor destinate zonelor verzi amenajate ; 
- Dezvoltarea echipării edilitare a teritoriului şi a tuturor localităţilor 

componente. 
 

 3.3. Optimizarea rela ţiilor in teritoriu 
 
Având în vedere poziţia geografică a teritoriului comunei, potenţialul turistic şi de 

agrement, se impun îmbunătăţiri ale unor legături în teritoriu. 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia este traversat de două artere de circulaţie 

importante – drumul national DN 66 şi calea ferată 202, fapt ce generează o bună relaţie cu 
zonele învecinate, pe direcţia nord – sud. Poziţia geografică a comunei – în centrul 
judeţului Hunedoara, vecinătatea cu nodul de cale ferată Simeria şi autostrada A1 creeaza 
premisele dezvoltării sectorului de servicii şi sectorului logistic. 

Având în vedere intenţiile de dezvoltare turistică şi de agrement  judeţene, se 
impune punerea în valoare a întregii zone prin crearea de puncte de informare. 

Porţiunea de drum comunal DC 50 ce face legătura dintre localităţile Petreni şi Totia 
este de asemenea o intervenţie benefică, aceasta scurtând accesul între localităţile vecine 
cu peste 6 km. Un factor decisiv ca şi argument al acestor intervenţii poate fi dezvoltarea în 
ultima ramură a munţilor Şureanu a turismului agricol. 

Odată cu lucrările de modernizare de drumuri propuse, se impune şi dezvoltarea şi 
completarea infrastructurii edilitare în zonă, operaţiune finalizată in localităţile Băcia, 
Tâmpa şi Petreni la data elaborării documentaţiei. 

 
 3.4. Dezvoltarea activit ăţilor economice 

 
3.4.1. Activit ăţi industriale, depozite 
Pâna la momentul elaborării documentaţiei activitatea industrială nu a existat, fapt 

datorat în mare masură absortiei de mâna de lucru de către marile unităţi industriale din 
zonele învecinate – Deva, Hunedoara, Călan şi Simeria. 

Pe raza localităţii Băcia, din anul 2009 a luat fiinţă o unitate de depozitare care 
deserveşte hypermarket-urile din zona Transilvaniei, în cadrul căreia funcţionează depozite 
frigorifice, depozite de mărfuri alimentare, nealimentare, fructe şi legume. 

Tot pe raza localităţii Băcia funcţionează din anul 2011 o fabrică de făină proteică, 
proiect finanţat prin fonduri europene. 
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S-au semnalat însă dezvoltări ale unor mici industrii locale, în ceea ce priveşte 
prelucrarea produselor din lemn, piatra şi confecţii metalice, şi a zonei de prestări – servicii, 
suprafeţe şi amplasamente evidenţiate în zona de comerţ şi servicii. 

 
3.4.2. Agricultura 
Terenul agricol arabil existent pe teritoriul comunei este situat în partea centrală, 

nordică si vestică, de luncă a râului Strei în procent de 45,48 %, dar şi adiacent 
suprafeţelor de intravilan. Acest procent, împreuna cu condiţiile de relief şi climă favorabile 
sunt premisele unei dezvoltări continui a activităţilor agricole, tradiţionale în zonă. Pe lângă 
aceasta, zonele propice cultivării pomilor fructiferi şi viţei de vie, omniprezente în fiecare 
localitate şi trup component completeazăă gama bogată de activităţi agricole, acestea fiind 
în procent de 2,06% din teritoriu.  

Procentul de 24,78 % de fânaţe şi păşuni denotă o direcţie pastorală de dezvoltare a 
agriculturii, la aceasta contribuind şi menţinerea în mare măsură a ocupaţiilor tradiţionale 
de crestere a animalelor – bovine şi ovine. Totuşi, se impune o anumită creştere a 
numărului de animale raportată la numărul de locuitori, pentru a veni în sprijinul întreţinerii 
corecte şi profitabile a zonelor de păşunat şi a fânatelor. 

În sprijinul dezvoltării continue a activitaţilor agricole, se impun o serie de măsuri la 
nivelul întregului teritoriu administrativ : 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea căilor de acces dintre localităţi, acolo unde 
există o mare densitate de animale pe cap de locuitor şi cu importante 
suprafeţe de livezi ; 

- Dezvoltarea echipării tehnico – edilitare necesare, prin soluţii cât mai 
economice, prin folosirea dotării edilitare existente ; 

- Acordarea unor facilităti în vederea confortului şi al echipării necesare 
unor activităţi zoo – pastorale şi a activităţilor agro – turistice, în special 
pentru dezvoltarea şi stabilizarea populaţiei în localităţile mărginaşe 
depopulate, pretabile la astfel de activităţi, generatoare de profituri pe plan 
local ; 

- Crearea de asociaţii cu scop lucrativ, în vederea rentabilizării activităţilor 
agricole de toate felurile . 
 

3.4.3. Silvicultura 
Sectoul silvic este mai slab reprezentat în suprafaţă, în procent de 14,52 % şi se 

concentrează în partea vestică a teritoriului. Având în vedere exploatările necontrolate din 
perioada comunistă şi imediat următoare, se propun doar lucrări de igienizare şi de 
întreţinere a reţelei de drumuri forestiere din zonă. 

O activitate importantă în domeniu ar putea să o constituie valorificarea fructelor de 
pădure, prin organizarea de centre de colectare şi preluare a acestor bunuri, prezente in 
zona mai înaltă a teritoriului.  

O altă activitate din domeniu, generatoare de profit este valorificarea plantelor 
medicinale, având în vedere unitatea de profil ‘’Fares’’ din Orăştie. 

 
3.4.4. Activit ăţi turistice şi de agrement 
Cadrul natural existent, vecinătatea unor zone turistice importante, şi potenţialul 

local al zonei sunt elementele de bază ale unei posibile dezvoltări ale activităţilor turistice şi 
de agrement. La aceste elemente este necesar a se interveni pentru eficientizare, prin : 

- Dezvoltarea turismului şi a agro – turismului ; 
- Strâns legat de o dezvoltare locală a turismului montan, se recomandă 

extinderea şi organizarea de trasee turistice cu zonele învecinate, având 
în vedere potenţialul deosebit al acestora, turistic şi istoric (munţii 
Şureanu, cetăţile dacice) ; 
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3.4.5. Alte activit ăţi 
Prin propunerile făcute, dezvoltările în alte domenii de activitate sunt puţine, 

punctuale, la o scară mică şi se referă strict la necesarul în domeniul administrativ, al 
prestăărilor de servicii generale şi imediate, complementare funcţiunilor dominante din 
intravilan – locuirea. 

 
 3.5. Evolu ţia popula ţiei 

 
Formulele de estimare a dinamicii în viitor a populaţiei, în condiţiile date sunt 

nerelevante, ele aplicându-se în conditiile unei stabilităti economice, politice şi legislative, şi 
nu unei etape prelungite de tranziţie. 

Aplicarea în estimare a modelului de crestere tendenţială este de asemenea 
impracticabilă. 

Având în vedere imposibilitatea reală de a determina pentru perioada următoare a 
unui indice de ocupare a forţei de muncă, respectiv a ratei de ocupare a populaţiei active, 
nici din acest punct de vedere nu se poate estima procentual o dinamică a locuitorilor, din 
contră, apreciindu-se o scădere a sporului migratoriu, datorat cheltuielilor generate de 
transport şi a inconfortului acestuia. 

În concluzie, la stabilirea zonării funcţionale, a propunerilor urbanistice şi a 
regulamentului de urbanism, pentru următorii 10 ani s-a considerat în general că dinamica 
populaţiei stagnează, dar s-au propus variante de ridicare a nivelului de trai, prin intervenţii 
la nivel de dotări edilitare, singurul factor care ar determina o posibilă stabilitate şi 
dezvoltare demografică. 

Având în vedere lipsa în prezent a unei activităţi industriale pe raza teritoriului 
administrativ al comunei Băcia, în acest domeniu forţa de muncă depăseste oferta, în 
perioada urmatoare. 

Pe de altă parte, reducerea şi încetarea activităţilor industriale majore din zonele 
învecinate, reduc migrarea forţei de muncă înspre aceste zone. 

În acest sens s-a propus o reorientare a activităţilor productive spre sfera prestărilor 
de servicii locale şi zonale, a turismului şi agroturismului, precum şi de dezvoltare a 
sectorului agricol şi agro – zootehnic.  
 
 3.6. Organizarea circula ţiei 

 
3.6.1. Organizarea circula ţiei rutiere şi a transportului în comun 
Pentru îmbunătăţirea relaţiilor de circulaţie şi transport în localităţi şi între acestea, s-

au analizat disfuncţionalităţile şi priorităţile, pentru fiecare localitate prevazându-se măsurile 
necesare : 

Localitatea re şedin ţă Băcia 
Este străbătută de drumul naţional DN 66 de la nord la sud, drum modernizat cu 

îmbrăcăminte asfaltică, principala arteră de legatură şi acces în zonă. Din acesta se 
desprind o serie de drumuri judeţene şi comunale precum şi străzi în intravilan: 

- drumul judetean DJ 668D Simeria – Băcia, drum modernizat cu îmbrăcăminte 
asfaltică în lungime de cca. 4,15km. 

- drumul comunal DC 50 Bacia – Petreni - Totia, drum modernizat cu îmbrăcăminte 
asfaltică în lungime de cca. 2,01 km pe sectorul Băcia – Petreni şi nemodernizat pe 
sectorul Petreni - Totia pe o distanţă de cca. 1,20 km (total 3,21 km). 

Reţeaua stradală a localităţii este modernizată şi cu îmbrăcăminţi asfaltice, 
dezvoltată tentacular din principalele căi de acces, cu ramificaţii înspre întreg teritoriul 
intravilan. Se propune dezvoltarea reţelei prin extinderea de drumuri de acces în zonele 
propuse spre introducere în intravilan, acestea urmând a se executa pe traseele drumurilor 
de exploatare agricole existente. 

Pe raza localităţii există un refugiu pentru transportul in comun, amenajat 
corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, cu semnalmente şi dotări pentru 
călători. 



 27

 
Localitatea Tâmpa 
Este străbătută de drumul judeţean DJ 668D de la nord la sud, drum modernizat cu 

îmbrăcăminte asfaltică, principala arteră de acces in zonă. Din acesta se desprind străzi de 
acces în intravilan, modernizate în proportie de 90 %. 

Reţeaua stradală este bine conturată pe teritoriul localitătii, este parţial modernizată 
şi dimensionată unui trafic decent. Cursul de apă al canalului Strei este în mare parte 
regularizat şi sunt realizate protecţii de maluri cu elemente din beton armat. 

Pe raza localităţii nu exista refugiu pentru transportul în comun, acesta urmând a se 
amenaja corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, semnalmente şi dotări 
pentru călători. 

Localitatea Petreni 
Este străbătută de drumul comunal DC 40, drum modernizat cu îmbrăcăminte 

asfaltică, principala arteră de acces in zonă. 
Reţeaua stradală este bine conturată, modernizată şi dezvoltată tentacular din 

drumul comunal înspre toate zonele localităţii. Se impune dezvoltarea şi modernizarea 
reţelei stradale pentru a creea un acces corespunzător înspre zonele de intravilan propuse 
– modernizarea drumurilor agricole şi de exploatare existente. 

Pe raza localităţii nu există refugiu pentru transportul în comun, acesta urmând a se 
amenaja corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, semnalmente şi dotări 
pentru călători. 

Localitatea Totia 
Este străbătută de drumul comunal DC 50 dinspre Petreni şi drumul comunal DC 44 

dinspre localitatea vecină Simeria Veche, principalele artere de acces in zonă. 
Reţeaua stradala este bine conturată, parţial modernizată şi dezvoltată pe uliţe 

săteşti în cele două trupuri principale de locuinţe – Totia Mare şi Totia Mică. Se impune 
dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale pentru a creea un acces corespunzător înspre 
zonele locuite. 

Pe raza localităţii nu există refugiu pentru transportul în comun, acesta urmând a se 
amenaja corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, semnalmente şi dotări 
pentru călători. 

 
3.6.2. Organizarea circula ţiei feroviare 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia este traversat pe direcţia nord – sud de 

magistrala secundară 202 Simeria – Petroşani – Tg. Jiu. Vecinătatea directă cu oraşul 
Simeria – important nod feroviar din Transilvania a condus în timp la dezvoltarea mai 
accentuata a localităţilor Băcia si Tâmpa, unde a fost amenajat Triajul Simeria, cu 28 de 
linii. Faţă de circulaţiile feroviare s-a impus o zonă de restricţie şi protecţie, ce urmăreşte 
traseul pe o lătime de 20 m faţă de axul CF. Terenurile aflate în aceasta zonă de protecţie 
au destinaţii majoritar agricole, cu excepţia teritoriului intravilan al localităţii de bază Băcia 
şi al localităţii Tâmpa, unde se găsesc o serie de unităti şi dotări de mică industrie, strâns 
legate de comunicaţiile feroviare. 

Pe teritoriul localităţilor Băcia si Tâmpa există gări de călători cu peroane amenajate, 
şi care funcţionează pentru regimul de trenuri accelerate, inter – city, personale şi 
automotoare. Localitatea Tâmpa, prin triajul ce deserveste nodul Simeria permite şi 
circulaţia de mărfuri pe cale ferată. Gara Băcia deserveste întreg teritoriul administrativ al 
comunei, în ceea ce priveşte circulaţia feroviară de persoane. 

Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, conform avizului Sucursalei Regionale 
CFR Timişoara nr. 126 – ALG - 2013 este de 20 m, măsurati de o parte şi de alta a axului 
CF. 

Pentru investiţiile amplasate la mai putin de 100 m fata de axul CF se va solicita 
avizul Sucursalei Regionale CFR Timişoara. 
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3.6.3. Organizarea circula ţiei pietonale 
În mare parte, circulaţia pietonală este organizată adiacent drumurilor principale de 

acces, traseele pietonale fiind bine definite. Sunt amenajate zone verzi şi podete din beton 
peste rigolele stradale şi cursurile de apa din intravilanul localităţilor Băcia, Tâmpa şi 
Petreni. În unele zone, acolo unde frontul stradal construit este foarte apropiat, traseele 
pietonale sunt întrerupte. 

 
 3.7. Intravilan propus, zonificarea func ţionala, bilan ţ teritorial 

 
3.7.1. Intravilan propus 
Prin propunerile prezentate, s-au menţinut în mare parte zonele funcţionale 

existente, aducându-se doar completările considerate necesare pentru fiecare localitate. 
Se propune o mărire a suprafeţei de intravilan cu un procent de 11,10 %, aceasta vizând 
localităţile Băcia si Totia : 

 

CENTRALIZATORUL LOCALIT ĂŢILOR COMPONENTE ÎN INTRAVILANUL PROPUS 

LOCALITĂŢI 

INTRAVILAN 
EXISTENT  INTRAVILAN PROPUS  

DIFERENŢA 
INTRAVILAN 
EXISTENT / 

PROPUS 

Ha Ha Ha % 

BĂCIA 174,732 229,911 55,179 31,58 
TÂMPA 138,966 123,519 -15,447 -11,12 

PETRENI 58,045 43,435 -14,610 -25,17 
TOTIA 53,632 75,723 22,091 41,19 

       

TOTAL 425,375 472,588 47,213 11,10 
 

3.7.2. Zonificarea func ţional ă 
În determinarea zonificării funcţionale se menţine configuraţia existentă a părţilor ce 

compun intravilanul, cu localitatea de reşedinţă Băcia şi localităţile componente, cu 
trupurile de intravilan ale acestora.  

În funcţie de activităţile dominante aferente suprafeţelor de intravilan, zonele 
funcţionale au fost bine determinate, cu un nucleu principal de locuire în toate localităţile şi 
trupuri componente cu destinaţii de activităţi conexe locuirii, dotări edilitare şi unităţi agro – 
zootehnice. 

Zona centrală a localităţii de reşedinţă Băcia este bine conturată şi concentrează o 
serie de funcţiuni administrative şi servicii – primărie, politie, cămin cultural, comerţ, etc.. 

 
3.7.3. Bilan ţ teritorial 
 
Localitatea re şedin ţă Băcia – 229,911 ha  
 
Localitatea se compune din 8 trupuri, cu un nucleu concentrat în zona vetrei satului, 

unde funcţiunea predominantă este locuirea. Trupurile componente conţin funcţiuni care se 
menţin, acestea fiind destinate gospodaririi comunale, zone cu destinaţie specială, activităţi 
agro – zootehnice şi zona de prestări – servicii şi depozite. În completarea zonei de locuit, 
în nordul şi estul localităţii s-a avut in vedere extinderea unei suprafeţe de intravilan în 
acest sens, cu înglobarea unor trupuri existente. 
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BILANŢ TERITORIAL BĂCIA 

     

Zone func ţionale 
EXISTENT PROPUS 

arie (Ha) % arie (Ha) % 
Zona locuire, gospodării săteşti, anexe 27,946 15,99 125,317 54,51 
Zona mixtă - locuire, comerţ, servicii 1,965 1,12 17,948 7,81 
Zona instituţii publice 0,501 0,29 0,501 0,22 

Zona culte 0,418 0,24 0,418 0,18 
Căi de comunicaţii rutiere 7,709 4,41 9,007 3,92 

Căi de comunicaţii feroviare 4,119 2,36 4,735 2,06 
Zone verzi amenajate 3,003 1,72 6,172 2,68 
Zone agrement, sport 0,919 0,53 0,919 0,40 
Zona destinaţie specială 6,128 3,51 0,000 0,00 
Gospodarire comunală, cimitire 2,055 1,18 8,183 3,56 
Zona unităţi agro - zootehnice 1,623 0,93 2,132 0,93 
Zona dotări edilitare 0,000 0,00 0,373 0,16 

Zona prestări servicii, depozite 23,248 13,30 53,056 23,08 

Terenuri libere (gradini) 93,998 53,80 0,000 0,00 

Ape 1,100 0,63 1,150 0,50 

Total intravilan 174,732 100%  229,911 100% 
 
Localitatea Tâmpa – 123,519 ha 
 
Localitate componentă care îşi micşorează suprafaţa de intravilan a trupului de 

bază, cu funcţiune predominantă de locuire, într-un singur trup,  micşorarea per total 
localitate faţă de existent fiind datorată renunţarii la trupurile izolate destinate iniţial 
lucrărilor edilitare . 

 

BILANT TERITORIAL TÂMPA 

     

Zone func ţionale 
EXISTENT PROPUS 

arie (Ha)  % arie (Ha) % 
Zona locuire, gospodării săteşti, anexe 80,830 58,17 65,111 52,71 
Zona mixtă - locuire, comerţ, servicii 0,825 0,59 3,617 2,93 

Zona culte 0,100 0,07 0,100 0,08 
Căi de comunicaţii rutiere 4,165 3,00 4,165 3,37 

Căăi de comunicaţii feroviare 33,315 23,97 31,764 25,72 
Zone verzi amenajate 2,180 1,57 7,021 5,68 
Zone agrement, sport 0,000 0,00 0,481 0,39 
Gospodărire comunală, cimitire 0,968 0,70 0,968 0,78 
Zona dotări edilitare 0,245 0,18 0,245 0,20 
Zona prestări servicii, depozite 2,914 2,10 2,914 2,36 
Terenuri libere (gradini) 12,524 9,01 0,000 0,00 

Ape 0,900 0,65 7,133 5,77 

Total intravilan 138,966 100%  123,519 100% 
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Localitatea Petreni – 43,435 ha 
Localitate componentă care îşi micşorează suprafaţa de intravilan a trupului de 

bază, cu funcţiune predominantă de locuire. Diferenţa faţă de existent provine din trecerea 
în extravilan a unor trupuri destinate lucrarilor tehnico-edilitare şi de agrment. 

 

BILANŢ TERITORIAL PETRENI 

     

Zone func ţionale 
EXISTENT PROPUS 

arie (Ha) % arie (Ha) % 
Zona locuire, gospodării săteşsti, anexe 47,125 81,19 32,705 75,30 

Zona mixtă - locuire, comerţ, servicii 0,213 0,37 2,324 5,35 
Zona instituţii publice 0,442 0,76 0,442 1,02 
Zona culte 0,287 0,49 0,287 0,66 
Căi de comunicaţii rutiere 1,889 3,25 2,013 4,63 
Zone verzi amenajate 0,047 0,08 0,850 1,96 
Zone agrement, sport 0,000 0,00 1,296 2,98 
Gospodărire comunală, cimitire 0,260 0,45 0,26 0,60 

Zona dotări edilitare 0,157 0,27 0,157 0,36 
Zona prestări servicii, depozite 1,474 2,54 1,474 3,39 
Terenuri libere (gradini) 4,524 7,79 0,000 0,00 

Ape 1,627 2,80 1,627 3,75 

Total intravilan 58,045 100%  43,435 100% 
 
Localitatea Totia – 75,232 ha 
Localitate componentă care îşi măreşte suprafaţa de intravilan a trupului de bază, cu 

funcţiune predominantă de locuire, şi completarea trupului 2 existent cu funcţiuni de 
agrement şi sport. 

 

BILANŢ TERITORIAL TOTIA 
     

Zone func ţionale 
EXISTENT PROPUS 

arie (Ha)  % arie (Ha) % 
Zona locuire, gospodării săteşti, anexe 33,623 62,69 35,231 46,53 
Zona mixtă - locuire, comerţ, servicii 0,198 0,37 1,452 1,92 
Zona instituţii publice 0,142 0,26 0,142 0,19 
Zona culte 0,226 0,42 0,226 0,30 

Căi de comunicaţii rutiere 1,776 3,31 1,882 2,49 

Zone verzi amenajate 0,000 0,00 1,701 2,25 
Zone agrement, sport 15,319 28,56 21,824 28,82 
Gospodărire comunală, cimitire 0,172 0,32 0,172 0,23 
Zona unităţi agro - zootehnice 1,526 2,85 0,000 0,00 
Zona dotări edilitare 0,000 0,00 0,283 0,37 
Zona prestări servicii, depozite 0,000 0,00 10,352 13,67 
Terenuri libere (gradini) 0,524 0,98 0,000 0,00 

Ape 0,126 0,23 2,458 3,25 

Total intravilan 53,632 100%  75,723 100% 
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În toate localităţile comunei Băcia, la stabilirea limitei intravilanului propus s-a ţinut 

cont în poziţionarea acestuia de limite naturale şi artificiale (cursuri de apă, drumuri) şi 
limite cadastrale de parcele. 
 

Zona func ţional ă 

EXISTENT PROPUS 
PROCENT % 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 

PROCENTAJ 
COMPARATIV 

EXISTENT / 
PROPUS arie (Ha) arie (Ha) 

INSTITUŢII ŞI SERVICII 3,866 3,866 0,82 0,00 
LOCUINŢE DE TOATE TIPURILE 55,162 239,947 50,77 334,99 
UNITĂŢI AGRO - ZOOTEHNICE 3,149 3,149 0,67 0,00 

CĂI DE COMUNICAŢTIE RUTIERE 15,539 38,585 8,16 148,31 
CĂI DE COMUNICAŢTIE FEROVIARE 37,434 37,434 7,92 0,00 

DESTINAŢIE SPECIALĂ 6,128 0,000 0,00 -100,00 
PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITE 30,675 64,324 13,61 109,70 

SPAŢII VERZI AMENAJATE  3,003 18,311 3,87 509,76 
SPAŢII PENTRU SPORT ŞI AGREMENT 17,546 1,405 0,30 -91,99 
CONSTRUCŢII TEHNICO - EDILITARE 0,402 1,945 0,41 383,83 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, CIMITIRE 3,455 9,277 1,96 168,51 
TERENURI AGRICOLE 245,263 44,359 8,74 -81,46 

APE CURGĂTOARE ŞI STĂTĂTOARE 3,753 9,986 2,11 166,08 
 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT  425,375 472,588 100 11,10 
 

CENTRALIZATORUL LOCALIT ĂŢILOR COMPONENTE ÎN INTRAVILANUL PROPUS 

LOCALITĂŢI 

INTRAVILAN 
EXISTENT  

INTRAVILAN 
PROPUS  

DIFERENŢA 
INTRAVILAN 
EXISTENT / 

PROPUS 

Ha Ha Ha % 

BĂCIA 174,732 229,911 55,179 31,58 
TÂMPA 138,966 123,519 -15,447 -11,12 

PETRENI 58,045 43,435 -14,610 -25,17 
TOTIA 53,632 75,723 22,091 41,19 

       

TOTAL 425,375 472,588 47,213 11,10 
 
 
 3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

 
Facând un inventar al  zonelor cu riscuri naturale, le putem considera cu impact  

scăzut. Suprafeţele ce prezintă riscuri de alunecări de teren pot fi ameliorate prin terasări 
şi taluzări urmate de acţiuni de înierbare, plantare de arbuşti sau chiar pomi. Aceste 
suprafeţe se regăsesc în vecinătatea localităţii Totia, pe malul drept al râului Strei, în 
zonă de păşune, în extravilan. 

 
 Nu sunt afectate utilităţi, drumuri sau construcţii. 
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 Prin acţiuni de modernizare şi întreţinere a drumului comunal DC 50 pe tronsonul 
Petreni - Totia se elimina şi riscul apariţiei locale a fenomenelor de alunecări de maluri. 

În situaţia unor eventuale alte revărsări ale apelor din limitele arătate, vor fi 
afectate doar grădini şi livezi ale unor proprietăti din zona mai apropriată cursului de apă 
al râului Strei. 

În partea centrală a teritoriului, există lucrări de îndiguire ale râului Strei, care 
împreuna cu terasamentul drumului naţional DN 66 împiedică apariţia fenomenelor de 
inundaţii locale de terenuri agricole şi suprafeţe de intarvilan. 

Elementele constructive ale digului de apărare împotriva inundaţiilor sunt: lungime 
dig 7500 ml, lăţime coronament dig 2,5 m, pantă taluz exterior ½, pantă taluz incintă 
1/1,5, şi înălţime dig 3,00 m, cu asigurare de calcul de 5 % la un debit corespunzător de 
368 mc/sec.. 

Zonele inundabile sunt cuprinse de-a lungul albiei râului Strei, între cursul de apa 
şi digul de protecţie, de-a lungul teritoriului administrativ, pe teritoriul extravilan al 
localităţilor Petreni si Totia.  

 
Pentru înlăturarea completă a revărsării apelor în albiile majore, acolo unde este 

posibil acest fenomen, se recomandă păstrarea permanent curată a albiilor minore pe 
ambii versanţi ale acestora, prin înlăturarea vegetaţiei ierboase, buruieni, lăstăriş, arboret 
mărunt, deşeuri, care încetinesc viteza de scurgere a apelor. 

 
 3.9. Măsuri în zonele protejate cu valoare de patrimoniu 

 
Pe raza teritoriului administrativ al comunei Băcia sunt propuse urmatoarele 

monumente istorice şi situri arheologice, alături de cel existent : 
 

NR. COD LMI DENUMIRE PROTECŢIE 
1.  Băcia - Cimitir - asezare preistorică 50 m 
2.   Băcia - bust Petru Groza 50 m 
3.   Băcia - casă Petru Groza 50 m 
4.   Băcia - Palota - aşezare romană 50 m 
5.   Băcia - Biserica Ortodoxă ''Pogorarea Sf. Duh'' 50 m 
6.  HD-I-m-B-03246 Băcia - Biserica Ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' 50 m 
7.   Băcia - Gara CFR 1870 50 m 
8.   Tâmpa - Bisericuţa 50 m 
9.   Tâmpa - aşezare romană 50 m 
10.   Petreni - villa rustica 50 m 
11.   Petreni - groapa stânii 50 m 
12.   Totia – aşezare complexă 50 m 
13.   Totia - Biserica Ortodoxă ''Adormirea Maicii Domnului'' 50 m 

 
Faţă de acestea, este instituită o zonă de protecţie de 50 m, lucrările din această 

zonă fiind necesar a se aviza de către Direcţia Judeţeana de Cultură Hunedoara. 
Pentru siturile arheologice din intravilan şi extravilan, s-a instituit o zonă de protecţie 

de 50 m, lucrările agricole din aceste zone trebuind a fi executate în conformitate cu 
normele de protecţie specifice. 

 
 3.10. Dezvoltarea echip ării edilitare 

 
3.10.1. Gospod ărirea apelor 
Teritoriul comunei Băcia este străbătut de cursul inferior de apă al râului Strei pe 

direcţia sud – nord, colectorul tuturor cursurilor de apă din zonă. 
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Lucrările hidro – ameliorative existente de pe raza comunei Băcia se evidenţiază în 
protecţii contra inundaţiilor şi lucrări de drenaj. Cele mai importante sunt protecţiile 
împotriva inundaţiilor, materializate în digul de apărare de pe raza comunei, care o 
traversează de la sud la nord, pe un traseu paralel cu DN 66 şi cursul râului Strei.  

Lucrări de regularizare de cursuri de apă (canalul Strei) s-au realizat parţial şi pe 
raza localităţilor Băcia si Tâmpa, corecţii de albie şi protecţie maluri cu elemente din beton 
armat. Se impune continuarea lucrărilor de protejare a malurilor în zonele de intravilan 
propuse. 

În zona nord-vestică, de câmpie, a teritoriului administrativ al comunei Băcia unde 
există o serie de canale de drenaj, se propun lucrări de întreţinere şi decolmatare a 
acestora. 

O sursa omniprezentă de apă potabilă o constituie puţurile săpate şi forate, nivelul 
apei freatice fiind în medie la -3,00 m.  

Nu există sisteme de irigaţii funcţionale. 
 
3.10.1.1. Lucr ări hidrotehnice 
AHE Strei, pe sectorul Subcetate – Simeria, a fost aprobată prin Decretul nr. 

40/1989. În schema de amenajare, de la confluenţa râului Strei cu Râul Mare şi pâna la 
vărsarea Streiului în râul Mureş, au fost prevăzute 7 centrale, după cum urmează : 

- CHE Subcetate, cu lac de acumulare ; 
- CHE Plopi, pe derivaţie ; 
- CHE Bretea, cu lac de acumulare ; 
- CHE Strei, pe derivaţie ; 
- CHE Călan, cu lac de acumulare ; 
- CHE Băcia, cu lac de acumulare ; 
- CHE Simeria, cu lac de acumulare. 

În această variantă debitul instalat pe centrală era de 100 mc/ secundă, cu o putere 
instalată de 84MW, iar energia medie produsă de 170GW h/an. 

Lucrările au început in anul 1989 şi prima centrală, CHE Subcetate s-a pus în 
funcţiune în anul 2004, următoarea centrală, CHE Plopi, a fost pusă in funcţiune în anul 
2010, iar CHE Bretea, a treia centrală este în execuţie. 

Faţă de schema aprobată prin decretul nr. 40/1989 s-au adus modificări prin avizul 
nr. 102/2003 al CTE Hidroelectrica SA Bucureşti. Prin acest aviz a fost aprobat ‘’Studiul de 
optimizare privind schema de amenajare a solutiei constructiva în vederea îmbunătăţirii 
indicatorilor tehnico – economici’’ în cadrul căreia s-au propus 7 trepte de cădere cu trei 
lacuri de acumulare (Subcetate, Strei şi Simeria) cu debite instalate de 100 mc/s, putere 
instalată de 81,71 MW şi o energie medie produsă de 191,7 GW/an. 

Prin HGR 392/2002, investiţia AHE Strei, pe sectorul Subcetate – Simeria, a fost 
declarată de utilitate publică de interes naţional, conform legii 33/1994. 

Prin avizul 91/2012 al CTE Hidroelectrica SA Bucureşti s-a aprobat tema de 
proiectare la ‘’Studiul de fezabilitate privind modificarea indicatorilor tehnico – economici şi 
etapizarea realizării obiectivului de investiţii AHE Strei, pe sectorul Subcetate – Simeria’’. 

În urma realizării studiului de fezabilitate, s-a ales varianta cu 7 trepte de cadere, 
dupa cum urmeaza : 

- CHE Subcetate, cu lac de acumulare ; 
- CHE Plopi, cu derivaţie ; 
- CHE Bretea, cu derivaţie ; 
- CHE Strei, cu lac de acumulare ; 
- CHE Călan, cu derivaţe ; 
- CHE Băcia, cu derivaţie ; 
- CHE Simeria, cu lac de acumulare, 

cu o putere instalată totală de 68,7 MW şi o energie medie propusă de 160GWh/an. 
 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia este traversat de incinta propusă pentru 

exproprieri, în vederea realizării obiectivelor – lac de acumulare Simeria , CHE Băcia şi 
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canal de derivaţie. Suprafeţele amintite sunt materializate pe planşele anexate prezentei 
documentaţii. 

 
3.10.2. Alimentarea cu ap ă 
 
La data elaborării Planului Urbanistic General, lucrările de alimentare cu apă 

potabilă,  lucrari finanţate de Guvernul României si Uniunea Europeana sunt finalizate în 
toate localităţile comunei – Băcia, Tâmpa, Petreni şi Totia. 

Teritoriul administrativ al comunei Băcia este traversat de la sud la nord de 
magistrala de alimentare cu apă de 1000 mm Sântămăria Orlea – Deva. Traseul acesteia 
este paralel cu DN 66 şi Râul Strei, pe traseul digului de apărare împotriva inundaţiilor, şi 
este situat în extravilanul localităţilor. 

Sursa de apă pentru localităţile amintite este conducta de aducţiune Sântămăria 
Orlea – Deva, prin conducte de distribuţie pentru fiecare din localităţi. Conducta de 
alimentare a localităţii Petreni alimentează un rezervor de stocare cu capacitatea de 200 
mc, amplasat în partea înaltă a localităţii, de unde se realizează alimentarea gravitaţională 
a tuturor gospodăriilor. Având în vedere amplasamentul localităţii Totia, se propune a se 
realizea şi în această localitate a unui rezervor - tampon, pentru alimentarea optimă a 
gospodăriilor. 

Capacităţile de stocare ale rezervoarelor (existent şi propus) sunt de 200 mc şi 100 
mc.  

Urmare a extinderilor suprafeţelor de intravilan, se propun extinderea reţelelor de 
alimentare şi distribuţie de apă potabilă în toate zonele propuse spre dezvoltare. 

Soluţia de alimenatre cu apă a fost aleasă cea mai rentabilă, din conducta de 
aducţiune  Sântămăria Orlea - Deva existentă, cu rezervoare tampon de stocare a apei 
pentru consum casnic şi staţii de pompe. Traseele de alimentare şi distribuţie urmăresc 
drumurile principale de acces în localităţi, precum şi străzile adiacente, ăn traseu exclusiv 
îngropat. 

 
3.10.3. Canalizare 
La data elaborării Planului Urbanistic General, sunt finalizate lucrările finanţate de 

Guvernul României şi Uniunea Europeana în ceea ce priveşte canalizarea localităţilor 
Băcia, Tâmpa şi Petreni. 

Sunt finalizate lucrările de execuţie la staţia de epurare Tâmpa, ce deserveşte 
localităţile Băcia, Tâmpa şi Petreni. Caracteristicile tehnice ale staţiei de epurare sunt :, 
Quz max = 500 mc/zi, Quz med = 400 mc/zi.  

Traseele de canalizare ce se executa urmăresc traseele drumurilor principale, 
funcţioneaza gravitaţional  şi pompat, şi se descarcă în staţia de epurare locală Tâmpa 
emisar fiind canalul Strei. Diametrele reţelelor PEHD de canalizare sunt de 250 mm, pe o 
lungime de cca. 17,3 km. 

Se afla în fază de proiectare SF, sistemul de canalizare a localităţii Totia, acesta 
urmând a se realiza în variantă locală, cu o staţie de epurare în nordul intravilanului 
localităţii, în vecinătatea râului Strei, acesta fiind folosit ca si emisar. 

Având în vedere condiţiile de amplasament, se propun reţele de canalizare 
menajeră gravitaţională în localitatea Totia, cu evacuare într-o staţie de epurare propusă. 

Pentru localitatea Petreni, faţă de care distanţa până la staţia de epurare Tâmpa nu 
permite o scurgere gravitaţionala, s-a executat o staţie de pompare a apelor uzate, cu doua 
pompe, din care una activă, cu capacitate de pompare de  15 mc/h şi diametre de refulare 
de 90 si 125 mm.  

Canalizarea apelor pluviale  de pe raza localităţilor şi de pe întreg teritoriul 
administrativ se face gravitaţional, prin rigole stradale, parţial betonate. Emisarul principal 
al apelor pluviale evacuate este râul Strei şi canalul Strei. 
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3.10.4. Alimentarea cu energie electric ă 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia se intersectează în partea centrală, pe 

teritoriul intravilan al localităţilor Băcia si Tâmpa, şi extravilan cu Linia Electrica Aeriena 
LEA 220kV Mintia – Alba Iulia. Conform avizului Companiei Naţionale de Transport al 
Energiei Electrice – Sucursala de Transport Timişoara nr 4439 din 24.05.2013, zona de 
protecţie şi siguranta faţa de reţele se constituie într-un culoar terestru de 55 m lăţime 
(27,5m stânga + 27,5 m dreapta faţă de axul liniei) pentru reţelele de 220 kV. 

Toate localităţile de pe raza comunei Băcia sunt alimentate cu energie electrică prin 
intermediul unor linii electrice aeriene de 20 kV, provenind din staţia de transformare 220 - 
110 kV – 20 kV Peştiş. Reţelele de distribuţie sunt aeriene, din posturi de transformare 
aeriene de 20 kV – 0,4 kV, pe trasee ce urmăresc străzile de acces. Iluminatul stradal este 
şi el prezent în toate localităţile, pozat pe stâlpii de JT din intravilan. 

Se propun extinderi de linii electrice de joasă tensiune pentru suprafetele de 
intravilan propuse, de asemenea şi reţele de iluminat stradal. 

 
3.10.5. Telefonie, RTV, date 
Teritoriul  comunei  este  străbătut  în  direcţia  nord  -  sud  de  un  cablu  

telefonic interurban, care intră pe teritoriul comunei la Tâmpa şi iese la Băcia. Este pozat 
pe partea dreaptă a drumului comunal DC 122 Simeria - Tâmpa   - Băcia, respectiv a 
drumului naţional DN 66 Haţeg - Călan - Simeria. 

Sunt prezente şi retelele de telefonie mobila, în masura în care, datorită reliefului, 
acoperirea cu semnal GSM este prezentă.  

Exista reţea de televiziune prin cablu în localităţile Băcia, Tâmpa şi Petreni cu toate 
că majoritatea utilizatorilor folosesc reţele digitale şi transmisii – recepţii prin satelit, 
acoperirea fiind foarte bună. 

 
3.10.6. Alimentarea cu gaze naturale 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia este străbătut în traseu îngropat pe direcţia 

sud – nord-est de magistralele de înaltă presiune de transport gaze Vest 1 , Vest 2 si Vest 
3. 

Configuraţia magistralelor se regaseste pe plansele de reglementări edilitare ataşate 
documentaţiei, traseul acestora fiind în general  extravilan, fără afectarea porţiunilor de 
intravilan.  

Porţiunile de intravilan propuse, care sunt subtraversate de magistrale de gaze se 
vor supune avizării SNGN TRANSGAZ Mediaş, cu măsurile speciale de protecţie. 

De-a lungul magistralelor, pe porţiunile de intravilan subtraversate s-a instituit o 
restricţie definitivă de construire, materializată printr-un culoar cu o lăţime de 6 m de o 
parte şi de alta a conductei. 

Din staţia de reglare şi măsurare Băcia sunt alimentate cu gaze naturale pe reţea de 
joasa presiune toate localităţile. Traseul conductelor de distribuţie  de gaze JP urmăreşte în 
general drumurile de acces principale şi sunt montate suprateran, cu porţiuni îngropate în 
zona acceselor. 

 
3.10.7. Alimentarea cu c ăldura 
În urma racordării localităţilor Băcia, Petreni, Totia si Tâmpa la reţeaua de distribuţie 

de gaze naturale, în unele gospodării există centrale termice pe gaze, care furmizează atât 
apă caldă menajeră cât şi agent termic. 

Totuşi, în mare parte încălzirea spaţiilor publice şi de locuit se face cu sobe cu 
combustibili solizi (lemne). 

Locuinţele colective de pe raza localităţii Tâmpa au beneficiat de un punct termic ce 
funcţiona cu combustibil solid ; acesta dezafectându-se, încalzirea spaţiilor se face cu sobe 
cu lemne. 
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3.10.8. Gospodarirea comunal ă, cimitire 
Pe teritoriul comunei nu există unităti de gospodarire comunală şi platforme de 

depozitare a deşeurilor, acestea fiind preluate în mod organizat de către firme de profil din 
oraşul Simeria. 

Cimitirele săteşti sunt bine organizate şi delimitate, există în toate localităţile 
comunei, în strânsă legătură cu zonele funcţionale aferente cultelor.  

Pentru zonele extinse de intravilan, se va proceda la extinderea serviciilor firmelor 
de profil pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor. 

Trupul 4 existent al localităţii resedinta Băcia – fostă unitate militara – se propune a 
se amenaja pentru platforma de sortare a deşeurilor, ce face parte din planul de 
management integrat al gestionării deşeurilor din judeţul Hunedoara. 

Distanţa faţă de trupul de bază al localităţii este de 2200 m. Faţă de acesta, s-a 
instituit o zonă de protecţie sanitară de 1000 m. 

 
 3.11. Protectia mediului 

În urma analizei situaţiei existente şi a propunerilor de dezvoltare urbanistică 
prezentate, se constată faptul că pe teritoriul comunei Băcia neexistând nici o unitate 
industrială, nu există factori de poluare a aerului, apei sau solului. 

Urmare a nevoii de implementare a Normelor Comunitare şi a legislaţiei în vigoare 
cu privire la zonele verzi amenajate, se propun suprafeţe noi de zone verzi amenajate, care 
cuprind zone centrale adiacente căilor rutiere de acces, zone verzi ale instituţiilor şi 
serviciilor publice locale (primărie, politie, cămine culturale, scoli). Zone verzi amenajate 
propuse se mai materializează în plantaţiile de protecţie faţă de cursurile de apă şi 
drumurile de acces din intravilan. 

Procentul final de zonă verde pe cap de locuitor la nivel de comună ajunge la 77,50 
mp , după cum urmează : 

 

SITUAŢIA ZONELOR VERZI AMENAJATE PROPUSE 
         

localităţi 
zone verzi 
centrale 

(mp) 

zone verzi instituţii publice şi 
servicii  (mp) 

plantaţii 
de 

protecţie a 
cursurilor 
de apă  
(mp) 

TOTAL 
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scoli cămine 
culturale 

instituţii 
locale 

         

BĂCIA 15800,00 3710,00 30,00 3998,00 38182,00 61720,00 731 84,4 

TÂMPA 2245,00 543,00 425,00 745,00 66252,00 70210,00 707 99,3 

PETRENI 476,00 315,00 814,00 1870,00 150,00 3625,00 266 13,6 

TOTIA 0,00 570,00 0,00 570,00 1731,00 2871,00 82 35,0 

         

TOTAL  18521,00 5138,00 1269,00 7183,00 106315,00 138426,00 1786 77,5 
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CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIV E 
POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI 

      
    3.11.1. Caracteristicile planului cu privire, î n special, la: 
    a) crearea premiselor unei dezvoltări urbanistice ulterioare durabile în ceea ce priveşte 

zonificarea teritoriului administrativ al comunei Băcia; 
    b) realizarea obiectivelor propuse, ce conduce la o interrelationare între funcţiuni, 

evenimente şi acţiuni viitoare. Ca şi acţiuni care derivă din cele propuse, se poate aminti o 
posibilă dezvoltare pe linie agricolă si agro – turistică; 
    c) propunerile prezentate prin care se valorifică eficient terenul existent şi i se dă un 

caracter local specific, zona putând deveni un punct de interes judeţean; 
    d) inexistenţa problemelor  majore de mediu; 
    e) propunerile de canalizare în sistem centralizat care exprimă relevanţa pentru 

implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu  - planul şi programul legate de 
gospodărirea deşeurilor şi de gospodărirea apelor. 
 

    3.11.2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate: 
    a) nu există efecte distructive asupra mediului. 
    b) nu se înregistrează efecte distructive asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de 

protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. 
 
    3.11.3. Lucr ări pentru diminuarea impactului asupra mediului: 

Activitătile propuse a se desfăsura pe raza comunei Băcia vor afecta următorii factori 
de mediu: 

 
SOLUL  
- Se va urmări diminuarea până la eliminare a surselor de poluare provenite din 

activităţile de construcţii propuse în zonele de intravilan extinse; 
- Deşeurile provenite din demolări vor fi evacuate de către unităti de profil din 

zonele urbane învecinate; 
-  Interzicerea cu desavârşire a depozitării deşeurilor menajere pe raza comunei 

şi evacuarea acestora de către unităţi specializate; 
- Recuperarea unor terenuri degradate de pe raza localitatii Băcia prin cultivarea 

acestora şi lucrări de protejare a malurilor apelor curgătoare; 
- Rezumarea activităţilor din domeniul silvic la lucrări de întreţinere şi de 

igienizare, evitarea exploatărilor de masă lemnoasă masive în vederea evitării 
declanşării de eroziuni de suprafaţă şi alunecări de teren; 

- Realizarea de bariere de protecţie din zone plantate adiacente cursurilor de 
apă din intravilan; 

- Monitorizarea calităţii solului la nivel de teritoriu administrativ al comunei; 
 

APELE DE SUPRAFA ŢĂ ŞI APELE UZATE MENAJERE 
-  Utilizarea conductei de aducţiune existente în vederea alimentării cu apă 

potabilă a tuturor gospodăriilor de pe raza comunei; 
-  Interzicerea depozitării de deşeuri în albiile cursurilor de apă; 
-  Instituirea de zone de protecţie sanitară cu regim strict in jurul surselor de apă 

potabilă şi a rezervoarelor de înmagazinare a acesteia; 
- Finalizarea lucrărilor pentru sistemele de canalizare menajeră în localitatea 

Totia şi zonele extinse de intravilan; 
-  Realizarea staţiei de epurare locala Totia cu emisar natural râul Strei; 
- Instituirea de zone de protecţie sanitară cu regim strict, în jurul staţiilor de 

epurare locale. 
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      AERUL 
Activitaţile ce se desfăşoara pe raza comunei nu sunt considerate surse de poluare a 

aerului, acestea fiind punctuale şi cu o frecvenţă foarte scăzută, fiind vorba de operaţiuni 
locale de demolare şi construcţie de clădiri rezidentiale. 

 
ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE 

Activitaţile ce se desfăşoara pe raza comunei nu sunt generatoare de zgomot şi 
vibraţii, acestea fiind punctuale şi cu o frecvenţă foarte scazută, fiind vorba de operaţiuni 
locale de demolare şi construcţie de cladiri. 

 
         NIVELUL DE RADIOACTIVITATE 
Nu este cazul. 
Câmpuri electrice şi magnetice  
Liniile aeriene de înalta tensiune care străbat teritoriul administrativ al comunei, în 

partea centrală, vor genera câmpuri electrice şi magnetice ce nu vor afecta populaţia, 
întrucât traversarea teritoriului se face pe porţiuni de extravilan. 

Servituţile de trecere pentru liniile de electricitate sunt stabilite astfel încât să asigure 
compatibilitatea cu norme naţionale şi internaţionale de expunere. În plus, în limitele 
acestor culoare de trecere, nu va fi permisă prezenţa locuinţelor sau a construcţiilor 
permanente, prin instituirea de zone cu interdicţie totală de construire generate de zonele 
de protecţie ale respectivelor reţele. 

 
In vederea protejării monumentelor istorice şi de arhitectură, s-au avut în vedere 

perimetre de protecţie faţă de monumentele istorice existente pe raza comunei, în toate 
localităţile. 

De asemenea, faţă de întreg frontul stradal construit trebuie avută în vedere ca şi 
măsură de protecţie realizarea de aliniamente stradale din spaţii palntate, acolo unde este 
posibil. Retragerile minime vor trebui să se înscrie în datele existente, pentru a nu altera 
din punct de vedere vizual şi urbanistic moştenirea lăsată de înaintaşi. 

 
 3.12. Reglement ări urbanistice 
  
 Reglementările la nivelul localităţii a zonelor funcţionale şi a unităţilor teritoriale de 
referinţă sunt menţionate şi detailate în Regulamentul aferent Planului Urbanistic 
General. 

Ca urmare a analizei pe teren şi a discuţiei cu beneficiarii s-au stabilit următoarele: 
- dezvoltarea zonelor destinate locuinţelor rurale şi anexelor acestora în toate 

localităţile componente; 
- crearea de funcţiuni noi în cadrul localităţilor şi trupurilor componente – dotări 

edilitare şi zone de agrement; 
 - Neexistând cereri concrete de investiţii în domeniul industriei, terenurile care au 
aparţinut fostelor CAP - uri au fost propuse cu funcţiuni de unităţi agricole şi agro – 
zootehnice, mică industrie şi prestări-servicii,  în funcţie de cerinţă ; 
 - În zonele propuse spre introducerea în intravilan s-a avut în vedere existenţa 
drumurilor de acces, drumuri agricole în principal, pe traseele cărora se vor dezvolta 
viitoarele străzi din intravilan ; 
 - Se va prevedea elaborarea unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu pentru 
zonele nou introduse în perimetru pentru locuinţe. În aceste zone se pot amplasa şi 
funcţii adiacente de comerţ şi prestări de servicii.În aceste zone se menţin interdicţii 
temporare de construcţie până la elaborarea de documentaţii în conformitate cu normele 
în vigoare (PUZ,PUD) ; 
 - În zonele centrale ale localităţilor comunei  se impun acţiuni de conservare a 
zonei şi interzicerea oricăror intervenţii în neconcordanţă cu cadrul natural şi  arhitectural 
existent ; 
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 - Pentru organizarea circulaţiei se impune o revizuire a reţelelor stradale cele 
rămase nemodernizate ; 
 - Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 50 pe sectorul Petreni - Totia, 
în vederea scurtării distanţei de acces între localităţi ; 
 - Echiparea tehnico – edilitară a localităţii de resedinţă şi a tuturor localităţilor 
componente; 

- Instituirea de zone de protecţie faţă de monumentele istorice şi de arhitectură de 
pe raza localităţii resedinţă Băcia şi a localităţilor componente; 

- Instituirea de zone de protecţie sanitară faţă de obiectivele şi dotările edilitare din 
toate localităţile comunei. 
 
 3.13. Obiective de utilitate public ă 

 
3.13.1. Obiective de utilitate public ă propuse : 
Localitatea re şedin ţă Băcia : 

- Reţea de alimentare cu apă potabilă ; 
- Reţea de hidranţi stradali îngropaţi ; 
- Reţea de canalizare menajeră ; 
- Calea ferată şi gara Băcia ; 
- Modrnizare drumuri de exploatare şi extinderea reţelei de alimentare cu 

energie electrică  în perimetrul de intravilan propus ; 
- Regularizarea cursului canalului Strei. 

Localitatea Tâmpa : 
- Reţea de alimentare cu apă potabilă ; 
- Reţea de hidranţi stradali îngropaţi ; 
- Reţea de canalizare menajeră ; 
- Staţie de epurare locală ; 
- Calea ferată şi gara Tâmpa ; 
- Triajul de cale ferată; 
- Modrnizare drumuri de exploatare şi extinderea reţelei de alimentare cu 

energie electrică  în perimetrul de intravilan propus ; 
- Regularizarea cursului canalului Strei. 

Localitatea Petreni: 
- Reţea de alimentare cu apă potabilă ; 
- Reţea de hidranţi stradali îngropaţi ; 
- Reţea de canalizare menajeră ; 
- Rezervor de apă potabilă ; 
- Staţii de pompe apă potabilă ; 
- Staţii de pompe ape menajere uzate ; 
- Modrnizare drumuri de exploatare şi extinderea reţelei de alimentare cu 

energie electrică  în perimetrul de intravilan propus ; 
- Regularizarea cursului râului Strei. 

Localitatea Totia : 
- Reţea de alimentare cu apă potabilă ; 
- Reţea de hidranţi stradali îngropaţi ; 
- Reţea de canalizare menajeră ; 
- Rezervor de apă potabilă ; 
- Staţie de epurare locală ; 
- Modrnizare drumuri de exploatare şi extinderea reţelei de alimentare cu 

energie electrică  în perimetrul de intravilan propus ; 
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OBIECTIVE DE UTILITATE PUBIC Ă 

CATEGORIA DE 
INTERES DIMENSIUNI 

naţional judeţean local suprafaţa teren 
(mp) lungime (m) 

LOCALITATEA RESEDIN ŢĂ BĂCIA 
1. Primăria Băcia   x x 1.108 
2. Postul de poliţie Băcia   x x 668 
3. Dispensarul Băcia     x 822 
4. Gara Băcia x x x 312 
5. Şcoala V - VIII Băcia     x 721 
6. Grădiniţa Băcia     x 264 
7. Cămin cultural Băcia     x 490 
8. Stadion Băcia     x 9.190 
9. Târgul de animale Băcia   x x 16.236 
10. Sisteme de protecţie a mediului     x 61.720 
11. Căi de comunicaţie rutiera x x x 90.070 
12. Reţea de alimentare cu apă     x 9.413 m 
13. Reţea de canalizare     x 11.252 m 
14. Reţea de alimentare cu gaze naturale     x 5.864 m 
15. Reţea  electrică JT     x stradal 
16. Iluminat stradal     x stradal 
17. Reţea de telefonie     x stradal 
18. Reţea de tv - date     x stradal 
19. Căi de comunicaţie feroviară x x x 47.350 

LOCALITATEA TÂMPA  
20. Cămin cultural Tâmpa     x 515 
21. Şcoala Tâmpa     x 566 
22. Gara Tâmpa x x x 497 
23. Triaj Tâmpa - Simeria x x x 272.520 
24. Staţia de epurare Tâmpa     x 2.450 
25. Sisteme de protecţie a mediului     x 70.210 
26. Căi de comunicaţie rutieră   x x 41.650 
27. Reţea de alimentare cu apă     x 3.512 m 
28. Reţea de canalizare     x 4.057 m 
29. Reţea de alimentare cu gaze naturale     x 3.352 m 
30. Reţea  electrică JT     x stradal 
31. Iluminat stradal     x stradal 
32. Reţea de telefonie     x stradal 
33. Reţea de tv - date     x stradal 
34. Căi de comunicaţie feroviară x x x 45.120 

LOCALITATEA PETRENI  
35. Cămin cultural Petreni     x 209 
36. Şcoala Petreni     x 1.103 
37. Rezervor apă potabilă Petreni     x 1.466 
38. Reţea aducţiune apă potabilă Petreni      x 1.025 m 
39. Staţie pompe apă potabilă Petreni     x 6 
40. Staţie pompe ape uzate Petreni     x 6 
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41. Sisteme de protecţie a mediului     x 8.500 
42. Reţea de alimentare cu apă     x 2.492 m 
43. Reţea de canalizare     x 2.484 m 
44. Reţea de alimentare cu gaze naturale     x 1.834 m 
45. Reţea  electrică JT     x stradal 
46. Iluminat stradal     x stradal 
47. Reţea de telefonie     x stradal 
48. Reţea de tv - date     x stradal 
49. Căi de comunicaţie rutieră     x 20.130 

LOCALITATEA TOTIA  
50. Căminul cultural Totia     x 583 
51. Şcoala Totia     x 979 
52. Staţia de epurare Totia     x 2.000 
53. Reţea aducţiune apă potabilă Totia     x 2.747 m 
54. Rezervor apă potabilă Totia     x 1.150 
55. Staţie pompe apă potabilă Totia     x 6 
56. Sisteme de protecţie a mediului     x 26.080 
57. Reţea de alimentare cu apă     x 2.854 m 
58. Reţea de canalizare     x 2.982 m 
59. Reţea de alimentare cu gaze naturale     x 2.062 m 
60. Staţie reglare presiune gaze     x 766 
61. Reţea  electrică JT     x stradal 
62. Iluminat stradal     x stradal 
63. Reţea de telefonie     x stradal 

64. Căi de comunicaţie rutieră     x 18.820 
 
3.14.  Regimul juridic al terenurilor din intravila n  
 
3.14.1. Domeniul public 
Domeniul public la nivelul localităţii reşedinţă si al fiecărei localităţi îl constituie în 

general drumurile de acces şi legătură. Domeniului public al comunei îi aparţin drumurile 
comunale de acces şi legătură precum şi totalitatea străzilor din intravilanul propus. 

Domeniului public judeţean îi aparţine porţiunea de drum judeţean DJ 668D ce 
traversează localităţile Tâmpa si Băcia. 

Domeniul public al statului îl constituie porţiunea de drum naţional DN 66 ce 
traversează teritoriul administrativ al comunei pe direcţia  nord – sud şi albiile minore ale 
apelor curgătoare. 

 
3.14.2. Terenuri supuse circuitului civil 
Domeniului privat al statului îi aparţine suprafaţa de teren aferenta căii ferate 

secundare duble electrificate precum şi a triajului de cale ferată de pe raza localităţii 
Tâmpa, împreuna cu zonele de protecţie şi construcţiile existente ce deservesc 
activitatea feroviară. 

Un important procent îl reprezintă domeniul privat al unităţii teritorial – 
administrative, constituit din păşuni şi păduri comunale. 

În intravilanul propus, terenurile aparţin însă in proporţie de peste 90% persoanelor 
fizice şi juridice. 

 
3.14.3. Circula ţia juridic ă a terenurilor  
Nu se intrevăd circulaţii ăi schimburi majore de terenuri, acestea rezumându – se 

la suprafeţele necesare realizării dotărilor şi echipamentelor edilitare. 
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 
S-a avut în vedere amenajarea şi dezvoltarea teritoriului comunei Băcia, in 

corelare cu localităţile şi zonele vecine şi ţinând cont de prevederile : 
- Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional ; 
- Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean ; 
- Prezentei documentaţii – Plan Urbanistic General si Regulament Local 

de Urbanism al comunei Băcia, după aprobarea acestuia conform legii ; 
- Planurile Urbanistice Zonale şi de Detaliu ce se vor întocmi de către 

Primăria Băcia , persoane fizice şi juridice în condiţiile legii. 
Odată aprobat Planul Urbanistic General va trebui aprofundat prin: 

- definitivarea dreptului de proprietate asupra terenurilor în concordanţă 
cu legile în vigoare 

- declanşarea documentaţiilor de investiţii pentru modernizarea circulaţiei, 
a reţelelor edilitare 
 

Se recomandă ca în limitele intravilanului să nu se elibereze autorizaţii de 
construire, acolo unde există zone de restricţii şi interdicţie temporară de construire până 
la elaborarea unui Plan Urbanistic şi să se respecte zonificarea teritoriului. 

Pentru zonele destinate activităţilor de locuire, sportive şi de agrement de pe raza 
localităţii Băcia se recomandă elaborarea de Planuri Urbanistice de Detaliu. 

 
Direcţia principală de dezvoltare la nivelul comunei va ramâne cea economică, 

fară de care aceasta nu se va putea dezvolta şi nu se vor atrage investiţii. 
O atenţie deosebită trebuie acordată sectoarelor de prestări servicii şi comerţ în 

fiecare localitate, prin încurajarea cetăţenilor spre astfel de investiţii. Economia sătească 
prezentă este de tip închis şi nu favorizează dezvoltarea zonei şi bunastarea locuitorilor. 

Un sector important căruia îi trebuie acordată atenţie este şi cel agricol, şi cel al 
activităţilor din domeniul silvic de colectare a fructelor de pădure. 

Ca şi măsură de dezvoltare pe termen lung, se recomandă dezvoltarea şi iniţiativa 
în domeniul turismului şi agro – turismului, având în vedere cadrul natural, potenţialul 
existent şi vecinătatea unor zone turistice şi istorice de importanţă naţională şi mondială. 

Principala zonă consumatoare de terenuri din intravilan ramâne zona de locuit, 
aceasta necesitând reparcelări de suprafete şi reconsiderarea fondului de locuit existent. 

 
 Odată aprobat Planul Urbanistic General capătă valoare juridică, fiind opozabil 
între organismele administraţiei locale ce urmăresc aplicarea lui şi diverşi solicitanţi ai 
autorizaţiilor de construire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
              întocmit, 

                                                                                           arh. DAN MIHĂILĂ 
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JUDEŢUL HUNEDOARA – RE ŢEAUA DE LOCALIT ĂŢI 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM  

AL COMUNEI BĂCIA, JUDEŢUL HUNEDOARA 

LOCALITĂŢILE BĂCIA, TÂMPA, PETRENI ŞI TOTIA 

 
 
 
 
I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 
 
Regulamentul Local de Urbanism este o documentaţie de urbanism cu caracter de 

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de 
realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul localităţii - în cazul Regulamentului 
aferent Planului Urbanistic General (PUG). 

Regulamentul Local de Urbanism ce însoţeşte Planul Urbanistic General 
explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare. 

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administra ţiei 
publice locale şi se aprobă de către Consiliul local, pe baza avizelor obţinute, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991- republicată.   

Atat Planul Urbanistic General cat si Regulamentul Local de Urbanism au fost 
aprobate cu Hotararea Consiliului Local Bacia  nr. ________din_____________ .                                   
. 

Dacă prin prevederile unor documentaţii de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale) 
pentru părţi componente ale localităţii se schimbă concepţia generală care a stat la baza 
Planului Urbanistic General aprobat pentru Comuna Bacia, este necesară modificarea 
Planului Urbanistic General, conform legii. 

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în spiritul 
prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului 
Urbanistic General şi implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism, se poate face numai 
cu respectarea filierei de avize-aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 

 
2. Baza legal ă 
 
La baza Regulamentului Local de Urbanism stau în principal: Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea execut ării construc ţiilor şi unele m ăsuri pentru realizarea 
locuin ţelor (republicat ă), HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului  
General de Urbanism, Ordinul MDRL nr. 839/2009 priv ind formularele, procedura de 
autorizare şi con ţinutul documenta ţiilor, precum şi celelalte acte legislative specifice 
sau complementare domeniului. 

Regulamentul Local de Urbanism detaliază prevederile Regulamentului General de 
Urbanism în conformitate cu condiţiile specifice localităţii. 

În cadrul Regulamentului Local de Urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în 
documentaţii de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii: Planurile de 
Amenajare a Teritoriului Naţional, Planuri de amenajare a unor teritorii zonale, Planul de 
Amenajarea Teritoriului Judeţean, Planuri Urbanistice Zonale sau de detaliu aprobate, 
întocmite anterior elaborării Planurilor Urbanistice Generale.  

Prezentul Regulament este întocmit pe baza Planului Urbanistic General proiect nr. 
191/2010, elaborat de catre S.C. ABSOLUT DESIGN S.R.L. DEVA. 
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3. Domeniul de aplicare 
 
3.1. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism 

aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice 
categorie de terenuri, atât în intravilan cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ 
al localităţii. Se exceptează construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi special, care 
se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege. Intravilanul este format din 
suprafeţele de teren destinate construcţiilor şi amenajărilor din localitate - trup de bază şi 
trupuri izolate. 

Autorizarea direct ă a executării construcţiilor pe teritoriul intravilan şi extravilan al 
localităţilor rurale se va face de către autorităţile administraţiei publice locale potrivit 
competenţelor stabilite de Legea 50/91 (republicată) privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, de Legea administraţiei publice 
locale nr. 69/91 (republicată) . 

    Legea 50/91 (republicată) art. 4. prevede:  
    Autorizaţia de construire se eliberează de către delegaţiile permanente ale 

consiliilor judeţene sau de primari după cum urmează: 
a. Delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene cu avizul primarilor, pentru 

investiţiile care se aprobă de către Guvern; pentru lucrările publice, lăcaşurile de cult, 
construcţiile pentru industrie, comerţ, prestări servicii, social-culturale şi speciale, care se 
execută la sate; pentru construcţiile şi lucrările de orice fel, care se execută în extravilanul 
localităţilor, cu excepţia celor menţionate la lit. d. 

b. Primarii comunelor pentru construcţiile de locuinţe şi anexele gospodăreşti ale 
acestora, din satele componente, precum şi pentru anexele exploatărilor agricole situate în 
extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatărilor 
agricole, situate în extravilan. 

 
3.2.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 nr. 7/1996. 

 
3.3.Zonificarea funcţională a localităţii se stabileşte în funcţie de categoriile de 

activităţi pe care le cuprinde localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu, în conformitate 
cu prevederile art. 14 din Regulamentul General de Urbanism: 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii 
dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie 
de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut 
urban şi conformare spaţială proprie. 

Condiţia de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia  acestora în cadrul 
localităţii sunt :  

construc ţii administrative 
- sediu primărie - amplasament : în zona centrală 
- sedii de partid - filiale - amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere 

de circulaţie 
- sedii de birouri -  amplasament: în zona centrală, pe principalele artere de 

circulaţie sau în zone de interes 
construc ţii comerciale 
- comerţ nealimentar - amplasament: în zonele de interes comercial 
- magazin general - amplasament : în zona centrală   
- comerţ alimentar - amplasament: în zonele de interes comercial - se va evita 

amplasarea în zonele puternic poluate 
- alimentaţie publică - amplasament: în zona rezidenţială sau zonele de interes 

comercial  - se admite amplasarea la parterul locuinţelor numai în condiţiile asigurării 
izolării totale a aburului, mirosului şi zgomotului 
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-  servicii - amplasament: în zona centrală, rezidenţială, comercială : 
- se interzice amplasarea atelierelor poluante în zona de locuit  
 construc ţii de cult 
- lăcaşuri de cult  - amplasament: alăturarea de lăcaşe de cult noi în incinta sau în 

vecinătatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale 
- cimitire - amplasament: la marginea localităţii - extinderea cimitirelor se va face cu 

respectarea prevederilor legale (50 m de la limita cimitirului la limita lotului).   
construc ţii de înv ăţământ  
- învăţământ preşcolar (grădiniţă) - amplasament: - în zonele rezidenţiale, distanţa 

maximă de parcurs 500 m 
- şcoli primare, şcoli gimnaziale - amplasament: - în zonele rezidenţiale, distanţa 

maximă de parcurs 1000 m 
construc ţii de s ănătate  
- dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă 

de naşteri, farmacie) - amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru 
sănătate sau locuinţe - se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare 

- alte unităţi: farmacii -  amplasament: în cadrul unor construcţii pentru sănătate sau 
independent, în funcţie de profilul unităţii 

- creşe şi creşe speciale pentru copii - amplasament: în cadrul unor construcţii 
publice sau locuinţe  

- se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare 
- se recomandă amplasarea în zone de relief şi cadru natural favorabil 
 construc ţii de turism 
-  pensiune, motel, vile – amplasament în zone nepoluate 
- bungalow-uri  - amplasament în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă sau 

spaţiilor complementare unităţilor  hoteliere 
- cabane – amplasament în zone montane, rezervaţii naturale sau altor  obiective 

de interes turistic 
- campinguri, sate de vacanţă – amplasament în locuri pitoreşti cu microclimat 

favorabil, ferite de zgomot şi de alte surse de poluare precum şi orice alte elemente care ar 
pune în pericol securitatea turiştilor (linii de înaltă tensiune, zone inundabile, alunecări de 
teren) 

  construc ţii de locuin ţe  
 - amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor  producătoare 

de noxe, zgomote puternice şi vibraţii 
Zonificarea funcţională a localităţii este evidenţiată în planşele  de reglementări ale 

Planului Urbanistic General; pe baza acestei zonificări se stabilesc condiţiile de amplasare 
şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale. 

 
3.4. Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă se face conform planşei 

cuprinzând delimitarea unităţilor teritoriale de referinţă care face parte integrantă din 
Regulament; unitatea teritorială de referinţă este o reprezentare convenţională cuprinzând 
o zonă a teritoriului urban cu o funcţiune predominantă, omogenitate funcţională, 
caracteristici morfologice unitare, sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale 
sau de detaliu. 

Unitatea teritorială de referinţă (UTR) se delimitează prin limite fizice existente în 
teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.) şi poate cuprinde o întreagă zonă funcţională, 
mai multe subzone din cadrul aceleiaşi zone funcţionale sau din zone funcţionale diferite şi 
este suportul grafic pentru exprimarea prescripţiilor corelate cu propunerile pieselor 
desenate. 
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 Teritoriul Comunei Bacia cuprinde 4 localităţi: Bacia – localitate resedinta, 
Tampa, Petreni si Totia. Acesta este împărţit convenţional în unităţi teritoriale de referinţă 
astfel: 

 
Localitatea resedinta Bacia  
 
UTR 1 – Lr; L; Lm; C; Is; Ccr; Ccf; A; 
UTR 2 – Id; Ccr; 
TRUP 2, 3 – GC; 
TRUP  4, 5, 6 – Id; Ccr; 
TRUP 7 – TE 
TRUP 8 - A 
 
Localitatea Tampa 
 
UTR 3 – Lr; Lm; L; C; Is; Ccr;  
UTR 4 – Ccf, GC; 
TRUP 2 – TE; 
TRUP 3 – Lr; 
 
Localitatea Petreni 
 
UTR 5 – Lr; Lm; C; Is; Ccr;  
UTR 6 – L; Ccr; 
TRUP 2, 3, 4, 5  – Lr; 
TRUP 6 – TE; 
 
Localitatea Totia 
 
UTR 7 TOTIA MARE – Lr; Lm; C; Is; Ccr;  
UTR 8 TOTIA MICA – Lr; Ccr; A; Lm; 
UTR 9 – L; SP; Id; Ccr; 
TRUP 2 – Lm; 
TRUP3,5 TE 
TRUP 6 – Lr; 
 
 
 
C   - zona centrală  
Lr, L  - unităţi teritoriale de locuit  
Is   - zona institutii publice si servicii  
A   - zonă unităţi agricole  
Id - zona unitati industiale si depozite  
GC  - zonă de gospodărie comunală  şi cimitir  
TE   - zona pentru echipare tehnico-edilitară 
SP   - zonă sport , agrement şi perdele de protecţie 
CC  - zonă pentru căi de comunicaţie şi construcţii aferente 
   Ccr - rutiere , Ccf  feroviare. 
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II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 
TERENURILOR  

 
4. Reguli cu privire la p ăstrarea integrit ăţii mediului şi protejarea 

patrimoniului natural şi construit 
 
4.1. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din 

extravilan se supune prevederilor art. 3. din Regulamentul General de Urbanism: 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de pe terenurile agricole din 

extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege. 
Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări la emiterea autorizaţiei de 

construire, gruparea suprafeţelor de teren afectată construcţiilor, spre a evita prejudicierea 
activităţilor agricole. 

În conformitate cu Legea nr. 18/91 şi Legea nr. 50/91 republicată, pe terenurile 
agricole din extravilan pot fi autorizate numai construcţiile care servesc activităţile agricole 
(adăposturi pentru animale şi spaţii de depozitare a recoltelor şi utilajelor agricole), fără a 
primi o delimitare ca trup al localităţii. În această categorie nu pot fi incluse construcţiile de 
locuinţe, garaje sau alte amenajări cu caracter permanent.) 

• Utiliz ări permise 
Lucrările de utilitate publică de interes naţional sau local, admise în condiţiile Legii 

nr. 18/1991. art. 71 alin. 2, pe baza unor documentaţii specifice, aprobate de organismele 
competente conform legii. 

Lucrările prevăzute conform Legii nr. 50/1991 (republicata). 
• Utiliz ări permise cu condi ţii 
Reţelele tehnico-edilitare se amplasează, de regula, grupat, în imediata apropiere a 

cailor de comunicaţie (Legea nr. 18/1991 art. 81). 
Construcţiile care prin natura şi destinaţie nu pot fi incluse în intravilan, conform 

prevederilor art. 70 din Legea nr. 18/1991, vor avea procente minimale de ocupare a 
terenului şi se vor autoriza în urma obţinerii acordului de mediu, emis de autoritatea 
competentă, în condiţiile Legii nr. 137/1995 (art. 8 si Anexa II). 

Construcţiile  civile vor fi amplasate la minimum 2400 m de limita obiectivelor 
speciale aparţinând MApN, MAI si SRI. 

• Utiliz ări interzise 
Nu se admit construcţii pe terenuri de clasa I şi II de calitate, terenuri      amenajate 

cu lucrări de îmbunătăţiri funciare sau plantate cu vii şi livezi (Legea nr. 18/1991 art. 17). 
Terenurile agricole din extravilan  sunt evidenţiate în planşa de ÎNCADRARE  ÎN 

TERITORIUL ADMINISTRATIV a Planului Urbanistic General. 
Se interzice construirea de incineratoare de deşeuri pe teritoriul administrativ al 

judeţului Hunedoara, conform strategiei şi planului de dezvoltare al judeţului Hunedoara, pe 
perioada 2006, 2007-2013. 

 
4.2. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării 

construcţiilor se realizează în condiţiile art. 4. din Regulamentul General: 
Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 

pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţii, cu respectarea condiţiilor 
impuse de lege şi de prezentul regulament. 

Autorizarea prevăzută la aliniatul (1) se face cu respectarea normelor stabilite de 
Consiliul Local pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor 
obiective: 

Completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice impuse de 
caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de interes general; 
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Valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico - edilitare. 
Amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico - edilitare aferente 

acestora în ansambluri compacte. 
Prin autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul 

agricol temporar sau definitiv, conform legii.  
 
Intravilanul localit ăţii reprezint ă suprafa ţa de teren compact ă sau în trupuri a 

unei localit ăţi, ocupat ă sau destinat ă construc ţiilor şi amenaj ărilor legal aprobate. 
 
• Utiliz ări permise 
Toate tipurile de construcţii şi amenajări care îndeplinesc condiţiile impuse de lege 

si de prezentul Regulament. 
• Utiliz ări permise cu condi ţii 
- Construcţii în localităţi situate în zone protejate datorită sensibilităţii zonelor 

geografice în care sunt amplasate (zone montane, rezervaţii ale biosferei, rezervaţii de 
arhitectura). 

• Utiliz ări interzise 
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publică prin 

documentaţii aprobate se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv, pentru 
alte obiective.Destinaţia acestor terenuri este reprezentată în planşa REGLEMENTĂRI a 
Planului Urbanistic General. 

 
4.3. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajării pe terenurile cu destinaţie 

forestieră din extravilanul şi intravilanul localităţii se supune prevederilor art. 5 din 
Regulamentul General de Urbanism: 

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. 

Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate numai 
la liziera pădurilor cu avizul conform al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
şi al Ministerului Turismului. 

Delimitarea pe judeţ a terenurilor cu destinaţie forestieră, stabilită, în condiţiile legii, 
de către organele de specialitate ale administraţiei publice, se comunică Consiliului 
Judeţean prin ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului. 

• Utiliz ări permise 
Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute de legea nr. 

26/1996 - Codul silvic la art. 54 şi 74. 
• Utiliz ări permise cu condi ţii 
Construcţii si amenajări specifice forestier (cantoane silvice, drumuri si cai ferate 

forestiere, făzănării, păstravării, etc.) 
Construcţii pentru turism, amplasate numai la liziera pădurii 
• Utiliz ări interzise 
Orice fel de construcţii şi amenajări cu excepţia celor prevăzute de lege (Codul 

silvic art. 54 si art. 74). 
 Suprafeţele împădurite sunt puse în evidenţă în planşele de incadrare in tritoriu 

sau /şi de reglementari urbanistice ale Planului Urbanistic General. 
 
4.4. Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor 

de apă, precum şi în zona de protecţie a platformelor meteorologice se realizează în 
condiţiile respectării prevederilor art. 7. din Regulamentul General de Urbanism;  

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de 
apă şi este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi 
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drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a 
apelor. 

Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la aliniatul (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 protecţie 
faţă de malurile cursurilor de apă şi faţă de lucrările de gospodărie şi de captare a apelor. 

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor 
meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

Zonele de protecţie sanitare se delimitează de către autorităţile administraţiei 
publice judeţene pe baza avizului organelor de specialitate ale administraţiei publice. 

• Utiliz ări permise 
Platforme meteorologice, captări de apa, lucrări pentru prevenirea şi combaterea 

acţiunilor distructive a apelor. 
• Utiliz ări permise cu condi ţii 
Lucrări de poduri, lucrări necesare cailor 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 protecţie a 
lucrărilor de gospodărire a apelor şi a platformelor meteorologice, cu avizul primarilor şi al 
autorităţilor competente în gospodărirea apelor. 

• Utiliz ări interzise 
     Orice fel de construcţii în zonele de protecţie severă a platformelor 

meteorologice şi ale captărilor de apă. 
 Resursele de apă sunt puse în evidenţă în cadrul planşelor de incadrare in 

tritoriu sau /şi de reglementari urbanistice si reglementari edilitare ale Planului Urbanistic 
General. 

 
4.5. Autorizarea executării construcţiilor în zonele cu valoare peisagistică şi în 

zonele naturale protejate se realizează în condiţiile respectării prevederilor articolului 8 din 
Regulamentul General de Urbanism: 

(1)  Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol - 
plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. -  depreciază valoarea peisajului 
este interzisă. 

(2)  Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, 
precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se face cu 
avizul conform al Ministerului Mediului si Pădurilor şi al Ministerului Dezvoltarii Durabile  şi 
Locuinţei. 

(3)  Consiliile Judeţene vor identifica şi vor delimita în funcţie de particularităţile 
specifice, acele zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor 
peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere 
păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

• Utiliz ări permise 
Lucrări de utilitate publica de interes naţional sau local, autorizate în cazuri 

excepţionale în condiţiile Legii nr. 18/1991, art. 71, alin. 2. 
• Utiliz ări permise cu condi ţii 
În zonele naturale protejate de interes naţional delimitate prin studii de specialitate 

şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate, construcţiile se 
autorizează cu avizul ministerelor abilitate (MDRL si MMP ). 

Prescripţiile se stabilesc în funcţie de regimul de protecţie instituit al zonei 
respective în funcţie de tipurile de activităţi admise în mod tradiţional. Aceste prescripţii vor 
fi conţinute în avizul ministerelor abilitate (MDRL si MMP ). 

În zonele naturale protejate de interes local, delimitate de autorităţile administrative 
publice locale pe baza documentaţiei avizate de Academia Română, construcţiile se 
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autorizează cu prescripţii ce ţin seama de respectarea măsurilor şi normelor de protecţie 
stabilite la nivel local. Pentru categoriile de construcţii menţionate de lege se pot cere studii 
de impact asupra mediului, în vederea autorizării. 

• Utiliz ări interzise 
         Construcţii şi amenajări care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu 

regim special de protecţie (zone umede, zone de coasta, zone montane sau forestiere, 
rezervaţii şi parcuri naturale, etc.), precum şi a zonelor peisagistice cu valoare deosebita, 
mai ales în cazul când construcţiile propuse au o volumetrie şi un aspect arhitectural ce 
depreciază valoarea peisajului. Interdicţia se poate stabili în urma studiilor de impact, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995. 

 Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate sunt puse în evidenţă 
în cadrul planşelor de incadrare in tritoriu sau /şi de reglementari urbanistice ale Planului 
Urbanistic General. 

 
4.6. Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de            

patrimoniu cultural construit se face cu respectarea prevederilor art. 9. din Regulamentul 
General de Urbanism: 

(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 Dezvoltarii Durabile 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 aliniatul (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. 

• Utiliz ări permise 
    Lucrări de utilitate publică de interes naţional pe baza documentaţiilor specifice 

aprobate de organele competente. 
• Utiliz ări permise cu condi ţii 
   Toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei în care sunt 

amplasate, cu condiţia respectări prescripţiilor conţinute în avizele conforme ale organelor 
administraţiei publice centrale specializate, în cazul zonelor care cuprind valori de 
patrimoniu cultural construit de interes naţional, declarate ca atare ( inclusiv clădiri şi situri 
cu statut de muzeu). 

   În zonele cu patrimoniu construit de interes local, delimitate prin hotărârea 
consiliului judeţean, autorizaţia construcţiilor se face cu respectarea strictă a avizelor 
serviciilor publice descentralizate ale MDDL (Ministerul Dezvoltarii Durabile şi Locuinţei) şi 
Ministerul Culturii şi Cultelor. 

• Utiliz ări interzise 
 Orice fel de construcţii şi amenajări care prin funcţiune, configuraţie 

arhitecturală, functională sau amplasament compromit aspectul general al zonei, distrug 
coerenţa ţesutului urban existent sau afectează valoarea monumentului ori a zonei 
protejate a acestuia. 

 În sprijinul măsurilor de protecţie a vizibilităţii obiectelor şi zonelor, pot fi utilizate 
atât prevederile art. 18 din OG nr. 68/1994, cât şi art. 622 din Codul Civil (servitutea de a 
nu zidi pe un fond - “non aedificandi” - sau de a nu zidi decât până la o înălţime 
determinată - “non altius tollendi“). 

  Zonele construite protejate se reprezintă în cadrul planşelor de reglementări 
urbanistice si zonificare ale Planului Urbanistic General. 
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5. Reguli cu privire la siguran ţa construc ţiilor şi la ap ărarea interesului public 
 

5.1. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la 
riscuri naturale se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 10 din Regulamentul 
General de Urbanism :  

(1) Autorizarea executării construcţiilor sau 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 înţeleg: 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. 

 În aceste condiţii pot fi luate următoarele decizii la emiterea autorizaţiei de 
construire: 

• Utiliz ări permise 
Construcţii şi amenajări de orice fel, ce au drept scop limitarea riscurilor naturale 

(lucrări hidrotehnice pentru atenuarea şi devierea viiturilor, staţii hidrometeorologice, 
seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase, sisteme 
de irigaţii şi desecări, lucrări de combatere a eroziunii de adâncime, etc.). 

• Utiliz ări permise cu condi ţii 
Orice fel de construcţii şi amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 şi 

a normelor şi prescripţiilor tehnice specifice, referitoare la rezistenţa şi stabilitatea 
construcţiilor, siguranţa în exploatare şi igiena şi sănătatea oamenilor, în zonele cu grad de 
seismicitate ridicat, pe terenuri expuse la umezire, macroporice, în zonele de frig, cu pânza 
freatică agresivă, neprecizate în prezentul articol. 

Se admit de asemenea construcţii pe terenurile menţionate în alin. 2 al prezentului 
articol, cu condiţia eliminării factorilor naturali de risc prin lucrări specifice (desecări, 
consolidări ale terenului etc.), aprobate de autoritatea competentă în protecţia mediului, 
sau alte organisme interesate, după caz. 

• Utiliz ări interzise 
Construcţii şi amenajări în zonele expuse la riscurile naturale menţionate în alin. 2 

ale prezentului articol, precum şi în alte zone în care nu sunt posibile, sau nu sunt admise, 
de către autorităţile competente în protecţia mediului, lucrările de eliminare a factorilor de 
risc pentru construcţii. 

• Delimitarea  zonelor de risc este necesară, întrucât acţiunile de prevenire sunt 
bazate pe cunoaşterea detaliată şi acceptată a diferitelor grade de risc. 

Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pe baza studiilor de specialitate avizate ale organelor administraţiei 
publice specializate. Zonele delimitate se preiau în documentaţiile de urbanism şi 
amenajarea teritoriului şi se înscriu în cadastru. 

 
5.2.  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 a altor lucrări de 
infrastructură se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 11 din Regulamentul 
General de Urbanism: 

(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 a 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. 
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(3)  Fac excepţie de la prevederile aliniatului (1) construcţiile şi amenajările 
care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectului acestora. 

•••• Utiliz ări permise  
 Orice fel de construcţii şi amenajări care au drept scop prevenirea riscurilor 

tehnologice şi limitarea efectelor acestora (lucrări de consolidare a malurilor la exploatările 
de suprafaţă a resurselor minerale, lucrări de marcare şi reparare a reţelelor de conducte şi 
cabluri în localităţi, accese pentru intervenţia rapidă în caz de incendii sau explozii, etc.). 

•••• Utiliz ări permise cu condi ţii 
    Toate tipurile de construcţii, cu condiţia respectării servituţilor de utilitate publică 

existente sau propuse, pentru reţele tehnico-edilitare, căi de comunicaţie, explorarea şi 
exploatarea resurselor subsolului, apărarea ţării, ordinii publice şi siguranţei naţionale 
precum şi a exigenţelor Legii nr. 10/1995 privind rezistenţa, stabilitatea, siguranţa în 
exploatare, rezistenţa la foc, protecţia împotriva zgomotului, sănătatea oamenilor şi 
protecţia mediului. 

•••• Utiliz ări interzise 
 Toate tipurile de construcţii amplasate în zonele de protecţie stabilite prin norme 

sanitare şi de protecţia mediului, ale unităţilor industriale, agricole sau de altă natură, în 
zonele cu servituţi legal instituite pentru lucrările publice generatoare de riscuri tehnologice, 
în vecinătatea depozitelor de combustibil şi materiale explozibile, etc. 

 
5.3. Autorizarea executării 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 Regulamentul General de Urbanism: 

(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 aprobate conform legii. 

•••• Utiliz ări permise 
Toate categoriile de lucrări de utilitate publică cuprinse în documentaţii de urbanism 

şi amenajarea teritoriului aprobate în condiţiile legii. 
•••• Utiliz ări permise cu condi ţii 
Construcţiile cu durată limitată de existenţă (provizorii). 
•••• Utiliz ări interzise 
Orice fel de construcţii şi amenajări, cu excepţia lucrărilor de utilitate publică pentru 

care au fost rezervate terenurile. 
 
5.4. Constrângerile legate de disfuncţionalităţi ale echipării tehnico-edilitare sau 

lipsa acesteia, precum şi asigurarea echipării edilitare se reprezintă în planşele de situatie 
existenta si reglementari edilitare ale Planului Urbanistic General. În vederea asigurării 
echipării tehnico-edilitare, autorizarea executării construcţiilor se face în conformitate cu 
prevederile art. 13 din Regulamentul General de Urbanism: 

(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 sau 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. 

 
•••• Utiliz ări permise  
 Orice fel de construcţie şi amenajări care se pot racorda la infrastructura 

edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare, sau pentru a cărei extindere sau 
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realizare există surse de finanţare asigurate de administraţia publică, de investitorii 
interesaţi sau care beneficiază de surse de finanţare atrase potrivit legii. 

•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
Construcţiile vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a obligaţiei 

efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferentă ( în parte sau total), de către investitorii 
interesaţi. 

•••• Utiliz ări interzise 
 Orice construcţii care prin dimensiuni, destinaţie şi amplasare faţă de zonele cu 

echipate tehnico-edilitară asigurată (acoperire sub aspect teritorial şi capacitate) presupun 
cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesaţi. 

 Autorizarea construirii în urma stabilirii condiţiilor contractuale de realizare a 
lucrărilor edilitare de către investitorii interesaţi se va face  numai în cazul în care, din 
corelarea cu celelalte reguli de bază, rezultă că terenul este construibil şi există condiţii de 
asigurare a echipării edilitare necesare. 

 
5.5. Pe terenurile asupra cărora s-a instituit servitute de utilitate publică (protecţia 

sanitară a surselor, reţelelor, staţii de epurare etc.), construirea se face în condiţiile 
respectării prevederilor de la pct. 5.3. din prezentul regulament. 
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III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ  
 
 

Zonele funcţionale stabilite sunt puse în evidenţă în Plan Urbanistic General al 
comunei Bacia  conform planselor de reglementari urbanistice: 

•••• Localitatea resedinta Băcia    A 3  
•••• Localitatea Tampa     A 7 
•••• Localitatea Petreni     A 11 
•••• Localitatea Totia     A 15 
     

Tipurile de zone funcţionale din interiorul localităţilor : Bacia – localitate resedinta, 
Tampa, Petreni si Totia  sunt următoarele: 

 
•••• C     - ZONA CENTRALĂ  
 Zona centrală a localităţilor C1 - Bacia, C2 - Tampa, C3 – Petreni si C4 - Totia 

cuprinde partea cu cele mai importante instituţii.  
Is      - subzona institutii publice si servicii  
 

•••• L      - ZONA DE LOCUIRE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE  
 Zona cuprinde intravilanul localităţilor si este alcătuită din subzonele :  
- Lr   - subzone de locuinţe de tip rural 
- Lr p   - subzone de locuinţe de tip rural in zona de protectie a 

monumentelor istorice si a siturilor arheologice  
- Lm   - subzone de locuinte si functiuni complementare, servicii 
- Lmp   - subzone de locuinte si functiuni complementare, servicii in zona 

de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice 
- L    - subzone de locuinte nou introduse în perimetru. 
 
•••• Az    - ZONA UNITĂŢI AGRICOLE IS AGRO - ZOOTEHNICE  
            Zona cuprinde teritoriul fostelor unităţi agricole pe care se pot amplasa şi unităţi 

industriale în funcţie de cerinţe. 
 
•••• GC   - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ  
Zona include cimitirele  cuprinse în intravilanul trupurilor de baza ale localitatilor sau in 

trupuri izolate ale acestora (trup 2 Bacia) .  
 
  
•••• TE    - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR Ă 
 Zona cuprinde rezervoare de apă cu staţii de tratare, - staţii de epurare, pompe 

de apă, pompe de ape uzate, transformatoare electrice aeriene.  
 
•••• CC    - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI CONSTRUCŢII 

AFERENTE 
           CC r    -  subzona căi rutiere :  
 Drumul national DN 66 ce strabate teritoriul administrativ al comunei Bacia de la 

nord la sud si teritoriul intravilan al localitatii resedinta Bacia; 
 Drumul judeţean DJ 668D care strabate teritoriile intravilane ale localitatilor 

Tampa si Bacia; 
  Drumurile comunale: 

- DC 50 Bacia – Totia, impreuna cu parti din intravilanul localitatilor Bacia, 
Petreni si Totia; 
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- DC 44 Simeria Veche - Totia,  impreuna cu parti din intravilanul localitatii 
Totia; 
Strazi din intravilanul tuturor localitatilor componente 

 
       CC f    -  subzona căi ferate :  
 Calea ferata secundara 202 care traverseaza teritoriul administrativ al comunei 
Bacia de la nord la sud, cu parti din intravilanul localitatilor Tampa si Bacia impreuna 
cu triajul de cale ferata Tampa - Simeria; 
 
•••• SP       - ZONA SPORT, AGREMENT ŞI PERDELE DE PROTECŢIE 
Zona cuprinde terenurile de sport, zonele verzi şi de agrement, perdelele de protecţie. 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNC ŢIONALE DIN 
INTRAVILAN 

 
Pentru fiecare zona funcţională prevederile regulamentului cuprind reglementări 

specifice pe articole grupate în trei capitole: 
 

1. Generalităţi 
2. Utilizare funcţională 
3. Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 
 

 Unităţile teritoriale de referinţă sunt evidenţiate în anexele: 
 

•••• Localitatea resedinta Bacia    anexa A 1  
•••• Localitatea Tampa     anexa A 2 
•••• Localitatea Petreni     anexa A 3 
•••• Localitatea Totia     anexa A 4 
    

 
C. ZONA CENTRALĂ 
 
CAP 1. GENERALITĂŢI 
 
Art.1. Tipuri de zone  func ţionale  
Zonele  centrale ale localitatii resedinta si ale localitatilor componente  : 
 
Localitatea resedinta B ăcia  C1   

 - limita nordica zona de institutii publice (Primaria Bacia) si lotul nr. 22 de pe 
DJ 668D; 

 - limita sudica blocul de locuinte si caminul cultural Bacia; 
 - limita vestica front stradal construit; 
 - limita estica front stradal construit; 

•••• Vezi anexa a1 si plansa A3 – reglementari urbanistice si zonificare 
localitatea resedinta Bacia    
 
Localitatea Tâmpa   C2   

- zona centrala cuprinde biserica ortodoxa, scoala, caminul cultural Tampa si 
frontul construit de pe DJ 668D la numerele 73 - 124; 

•••• Vezi anexa a2 si plansa A7 – reglementari urbanistice si zonificare 
localitatea Tampa    

Localitatea Petreni   C3   
 - limita vestica fostul magazinul general; 
 - limita estica scoala Petreni; 

 - limita nordica front stradal construit; 
 - limita sudica front stradal construit; 

•••• Vezi anexa a3  si plansa A11 – reglementari urbanistice si zonificare 
localitatea Petrenia  
 

Localitatea Totia   C4   
- zona centrala a trupului Totia Mare, impreuna cu frontul stradal construit 

•••• Vezi anexa a4 si  plansa A15 – reglementari urbanistice si zonificare 
localitatea Totia  

 



 18

Art. 2.  Func ţiunea dominant ă a zonei 
 Zona central ă C – institu ţii publice si servicii, locuinte . Funcţiunea 

dominantă este locuirea. 
 Zona cuprinde locuinţe cu caracter rural (gospodării individuale) cu regim de 

înălţime majoritar subsol + parter si parter. 
  
Art. 3. Func ţiuni complementare admise zonei 
 

Zona centrală cuprinde următoarele funcţiuni complementare (institutii si servicii – Is:  
 
Localitatea resedinta Bacia: 

- Primaria comunei Bacia; 
- Caminul cultural ; 
- Postul de politie; 
- Dispensarul veterinar; 
- Gradinita Bacia; 
- Scoala I – VIII Bacia 
- Biserica ortodoxa; 
- Biblioteca comunala; 
- Spatii comerciale alimentare si nealimentare, alimentatie publica, unitati 

bancare, prestari – servicii; 
 

Localitatea Tâmpa: 
- biserica Tampa ; 
- Scoala I – IV Tampa 
- Caminul cultural Tampa 
- Spatii comerciale alimentare si nealimentare, alimentatie publica, unitati 

de prestari – servicii; 
 

Localitatea Petreni: 
- Scoala I – IV Petreni; 
- Spatii comerciale alimentare si nealimentare, alimentatie publica, unitati 

de prestari – servicii; 
 
Localitatea Totia: 

- Spatii comerciale alimentare si nealimentare, alimentatie publica, unitati 
de prestari – servicii; 

 
În zona central ă C  se pot autoriza  locuinţe cu regim de înălţime S+P,S+P +1E cu 

unităţi de comerţ şi prestări de servicii şi utilitate publică în construcţiile autorizate şi vor 
avea înscrise în autorizaţia de funcţionare condiţii care să asigure protecţia acustică a 
zonelor limitrofe. 

 Funcţionarea acestora este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de mediu, 
autorizaţiei PSI şi a avizelor sanitare si veterinare - după caz. 

 
CAP 2.  UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ A TERENURILOR 
 
Art. 4. Utiliz ări permise 
 Se vor autoriza: 
 - construcţii de utilitate publică cu volume şi gabarite care să se încadreze în 

specificul zonei centrale, realizate pe baza documentaţiilor specifice aprobate de organele 
competente.  



 19

 - construcţii de locuinţe individuale, adaosuri, mansardări, supraetajări, anexe şi 
funcţiuni complementare (prestări servicii) păstrându-se specificul zonei de locuire şi 
producţie agricolă la scară familiară. 

 - garaje, parcaje, lucrări de terasament necesare pentru amenajarea căilor de 
circulaţie. 

 
Art. 5.  Utiliz ări permise cu condi ţii. 
 -  schimbări de destinaţii pentru prestări de servicii şi funcţiuni de producţie 

meşteşugărească, servicii comerţ de mică amploare la scara parcelei.  
 -  amplasarea de chioşcuri sau alte  construcţii provizorii pe domeniul public, 

firme, reclame comerciale avizate pe baza unor documentaţii specifice. 
 - toate tipurile de construcţii compatibile cu specificul zonei, cu respectarea 

condiţiilor din avize în cazul în care există valori de patrimoniu cultural de interes local. 
 
 
Art. 6.  Interdic ţii permanente 
Funcţiuni industriale, depozite ce deservesc o reţea ce depăşeşte graniţele zonei 

istorice sau funcţiuni care aduc un surplus de flux auto sau poluarea chimică, fonică sau 
vizuală. 

 
CAP 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR  
 
3.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
 
Art. 7. Orientarea fa ţă de punctele cardinale 
7.1. Zonele de locuin ţe. 
 Construcţiile de locuit se vor amplasa astfel încât să se  evite orientarea spre nord 

a dormitoarelor, şi cu faţada principală spre sud-vest, sud, sud-est, astfel încât pentru cel 
puţin jumătate din numărul încăperilor de locuit şi pentru toate încăperile de locuit 
amplasate pe faţada cea mai favorabilă (sud) să se respecte regula însoririi minime de o 
ora şi jumătate pe zi la solstiţiul de iarnă. 

 Dimensiunile elementelor ce determină zona de umbră se stabilesc 
trigonometric, în funcţie de dimensiunile clădirilor (H - înălţime, I - lăţime, L - lungime) în 
zonele de referinţă, pentru latitudinea 45 grade nord. 

 7.2. Construc ţii comerciale 
 Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recomandă orientarea astfel 

încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. 
 Se recomandă orientarea spre nord a depozitelor, atelierelor de lucru, 

bucătăriilor, spaţiilor de preparare. 
 
Art. 8. Amplasarea fa ţă de drumurile publice  
 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.); 
c. conducte de alimentare cu apa şi  de canalizare, sisteme de transport si 

distributie de gaze naturale, reţele electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte 
instalaţii ori construcţii de acest gen. 

 Ampriza este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale drumului în 
secţiune transversală,  măsurată în proiecţie orizontală. 
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 Fâşiile de siguran ţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta  a amprizei 
drumului, destinate amplasării semnalizării rutiere, plantaţiilor sau altor activităţi sau 
amenajări legate de exploatarea drumului. 

 Zona drumului este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările eferente, 
constituită prin ampriz ă şi cele două fâşii laterale de o parte şi de alta a ei, denumite zone 
de siguran ţă, la care se adaugă şi zonele de protec ţie corespunzătoare fiecărei categorii 
de drumuri publice. 

 Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă cu 
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii. 

 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 apărare, cu ar fi: cămine pentru bătrâni, 
cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier,. 

•••• Utiliz ări permise 
Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza 

planurilor urbanistice şi de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale 
administraţiei publice pentru Lucrările din zonele de protecţie.  

•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor 

publice care respecta prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind 
funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrica şi estetica, asigurarea 
acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea 
riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare. 

 Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe 
drumurile publice în condiţiile optime de capacitate, fluenţa şi siguranţa. Accesele 
carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător 
normativelor şi standardelor tehnice specifice. 

•••• Utiliz ări interzise 
Orice construcţie care prin amplasare, configurare sau exploatare impietează 

asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau 
prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţa şi protecţie a drumurilor. 
În acest sens se interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de 
reclama publicitara. 

 
Art. 9. Amplasarea fa ţă de aliniament 
 Aliniamentul  este limita dintre domeniul public şi domeniul privat.  
 Amplasarea construcţiilor noi se face cu respectarea configuraţiei arhitecturale 

existente.   
 Fondul construit existent este compus din zone construite compact, iar 

construcţiile noi se vor amplasa obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente. 
Autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte 

distanţa măsurată , pe orizontala, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct 
al aliniamentului opus (H<=D , H- înălţimea construcţiilor, D- distanţa dintre fronturile 
construite). 

Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile care au fost cuprinse    într-
un Plan Urbanistic Zonal aprobat conform Legii. 

 În cazul clădirilor amplasate la aliniament (la limita între domeniul public şi cel 
privat): 

 - nu se admite amplasarea de trepte pe trotuare care ar putea împiedica 
circulaţia pietonilor  

 - balcoane închise sau deschise se pot autoriza de la înălţimea de 3 m de la 
nivelul trotuarului şi pot ieşi din aliniament cu 1,10 m la străzile cu prospectul mai mare de 
12 m 

 - etajul clădirii poate ieşi din aliniament în următoarele condiţii: 
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  - prospectul străzii să fie de minim 15 m 
  - ieşirea etajului nu va depăşi aliniamentul mai mult de 1,20 m şi va fi la 

cel puţin 3 m de la nivelul trotuarului 
 În cazul garajelor amplasate la aliniament, uşile acestora nu se vor deschide 

spre trotuar. 
 Nu se admite amplasarea de anexe gospodăreşti la aliniament. 
 Se vor respecta prevederile Codului Civil, art. 622: servitutea de a nu zidi decât 

până la o anumită înălţime. 
 
Art. 10. Amplasarea în interiorul parcelei 
 Către arterele de circulaţie construcţiile vor fi amplasate la  aliniament. 
 Pentru asigurarea normelor de însorire şi prevenire a incendiilor, între faţadele 

cu ferestre ale construcţiilor amplasate pe aceeaşi parcelă este recomandabilă o distanţă 
minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m. 

 Distanţele necesare intervenţiei în caz de incendiu sunt stabilite prin avizul 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iancu de Hunedoara recomandându-se - dacă 
cerinţele de intervenţie sau condiţiile locale nu impun altfel - să se asigure:  
� accesul uşor al mijloacelor şi forţelor de intervenţie la cel puţin o faţadă vitrată 

(două pentru clădiri înalte sau cu săli aglomerate), precum şi accesul autospecialelor de 
intervenţie la faţadele vitrate existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole de 
tipul copertinelor mari, piloni înalţi, parcaje auto, etc.); 
� posibilităţile de acces al mijloacelor de intervenţie, atunci când este necesar şi la 

a doua faţadă prin amenajări cu lăţimea de 12 m; în cazurile când acest lucru nu este 
posibil se asigură trecerea forţelor (personalului) de intervenţie prin treceri pietonale cu 
lăţimea minimă de 1,5 m. 

 Anexele locuinţelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clădiri sau 
pe limita de proprietate, cu condiţia respectării prevederilor Codului Civil şi  a normelor de 
igienă privind mediul de viaţă al populaţiei ( amenajările pentru creşterea animalelor în 
curţile persoanelor particulare, de cel mult 3 capete porcine şi 3 capete bovine, se 
amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă şi se exploatează astfel încât 
să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor). 

 În relaţie cu limitele laterale ale parcelei, construcţiile vor fi amplasate astfel:  
a.  în regim semideschis, pe o latură a parcelei 
          - pentru loturile orientate  est-vest : 

- pe partea nordică a lotului, pentru construcţia principală  (casa de 
locuit)  

  - pe partea sudică şi spre latura din spate pentru anexe gospodăreşti,  
 - pentru loturile orientate nord-sud : 
  - pe partea estică  a lotului, pentru construcţia principală (casa de  locuit)  
  - pe partea vestică şi spre latura din spate pentru anexe gospodăreşti,  
b. distanţa minimă admisă de Codul Civil (art. 612) este de 1,90  m între faţadele cu 

ferestre sau balcoane ale clădirilor şi limita proprietăţii învecinate. 
c. se pot realiza vederi piezişe pe proprietatea vecinului dacă se respectă distanţa 

de 0,60 m; 
Distanţele de la pct. b. şi c. se măsoară de la faţa zidului pe care s-a deschis 

vederea (fereastra) sau de la linia (faţa) balconului până la linia de despărţire a celor două 
proprietăţi. 

d. amplasarea pe limita de proprietate fără a avea goluri în zidul respectiv sau cu 
goluri fixe, translucide (din cărămidă de sticlă); 

e. streaşina casei trebuie realizată astfel încât apele din ploi să se scurgă pe 
terenul proprietarului sau pe stradă (uliţă) şi nu pe terenul vecinului (Codul Civil art. 615); 

f. anexele gospodăreşti se vor amplasa în partea din spate a lotului iar spre stradă 
se amplasa casa de locuit, respectându-se organizarea funcţională a gospodăriei ţărăneşti 
din localitate; 
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g. atât pentru asigurarea normelor de însorire şi de prevenire a incendiilor, între 
faţadele cu ferestre ale construcţiilor amplasate pe aceeaşi parte (loturi alăturate) este 
recomandabilă o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, 
dar nu mai mică de 3 m; 

h. nici unul din vecini nu poate face, fără consimţământul celuilalt, fereastră sau 
deschidere într-un zid comun, sau să sprijine de acesta orice fel de lucrare. 

 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obli gatorii 
    
Art. 11. Accese carosabile 
  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. 

Accesul direct  reprezintă posibilitatea de intrare-ieşire fără afectarea altor 
funcţiuni sau proprietăţi. 

 Servitutea de trecere reprezintă o dispoziţie juridică reglementată de Codul 
Civil, conform căreia proprietarul al cărui teren este înfundat (fără nici o ieşire la drum 
public), poate cere să i se permită trecerea pe proprietatea vecinului, în scopul exploatării 
fondului său, cu obligaţia de a-l despăgubi proporţional cu pagubele produse. Servitutea 
de trecere către drumul public poate fi constituită atât pe terenurile proprietate privată, cât 
şi pe terenurile aparţinând domeniului public şi se înregistrează în evidenţele cadastrale. 

În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea 
condiţiilor de mai sus, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale 
de construire, eliberate de administratorul acestora. 

•••• Utiliz ări permise 
Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă 

normele de siguranţă şi fluenţă a traficului, în condiţiile avizului administratorului drumului. 
•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin 

servitute) sau cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenţia mijloacelor de 
stingere a incendiilor, cu condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

•••• Utiliz ări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 

corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 
Numărul şi configura ţia acceselor se determin ă în func ţie de fiecare categorie 

de construc ţii astfel:   
11.1. Pentru locuin ţe unifamiliale  cu acces şi lot propriu se vor realiza: 
 - accese carosabile pentru locatari, colectarea deşeurilor menajere şi pentru 

accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  
11.2. Pentru toate categoriile de construc ţii şi amenaj ări  se vor asigura accese 

pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.  
 Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor 

este obligatoriu la curţile interioare, închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai 
mare de 600 mp şi diferenţa de nivel faţă de drum public (neracordată funcţional prin 
pante - rampe carosabile) mai mică de 0,50 m. 

 Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m 
lăţime şi 4,20 m înălţime. 

 Pentru curţile interioare închise menţionate, situate la diferenţe de nivel mai mari 
(neracordate funcţional), se asigură numai accese pentru forţele (personalul) de 
intervenţie, prin treceri pietonale de minim 1,50 lăţime şi 1,90 înălţime. 
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 Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile 
publice atunci când condiţiile locale nu permit sau nu justifică realizarea acestora la 
construcţii încadrate la categoria “D” de importanţă redusă. 

 Curţile de serviciu ale dotărilor comerciale vor avea acces la artera de circulaţie 
respectivă. 

 Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier 
urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă 

 
Art. 12. Accese pietonale 
 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă 

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  
 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. 

 Se vor realiza trotuare pentru circulaţie curentă, dispuse paralel cu carosabilul 
străzii. 

 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia 
persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

••••  Utiliz ări permise 
Construcţii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcţii 

de accese şi căi pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în 
funcţie de mărimea fluxului de pietoni care asigură deplasarea acestora în condiţii de 
confort şi de siguranţă. Se vor avea în vedere şi exigenţele impuse de circulaţia 
persoanelor cu handicap. 

•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituţi de utilitate 

publică cum sunt: 
- accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăţi private (servitute de trecere); 
- accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux sau în funcţie de condiţii 

etc. 
•••• Utiliz ări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute 

accesele pietonale. 
Zonarea funcţională a terenurilor trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de 

accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului 
urbanistic al zonei. 

 
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar ă 
 
Art. 13. Racordarea la re ţele tehnico-edilitare existente. 
 1. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista 

posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de 
canalizare şi de energie electrică. 

 2. De la dispoziţiile aliniatului 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 norme 
sanitare şi de protecţie a mediului: 

- canalizarea menajeră: 
- sistemul individual sau de grup: fose septice vidanjabile periodic care vor fi 

prevăzute cu posibilitate de racordare la viitoarea reţea publică de canalizare menajeră. 
- canalizarea pluvială: 
- amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită  
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scurgerea apelor meteorice spre reţeaua colectoare a acestora. 
- în absenţa reţelei pluviale, amenajările necesare scurgerii libere a apelor 

meteorice sunt în sarcina exclusivă a proprietarilor. 
- salubritate: 
- locuinţele individuale vor fi prevăzute cu amenajări pentru colectarea deşeurilor 

menajere. 
- pentru depozitarea deşeurilor se vor alege sisteme adecvate astfel încât să 

respecte normele de igienă. 
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 

aliniatului 1 cu avizul organelor administrative publice competente, dacă beneficiarul se 
obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, 
sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască 
noi reţele. 

 4. Prevederile aliniatului 2 si 3 se aplica, în mod corespunzător autorizării 
executării construcţiilor în localităţi unde nu există reţele publice de apă şi canalizare.     

 
Art. 14. Realizarea de re ţele tehnico-edilitare 
 Extinderile de reţele, sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare se realizează 

de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 
contractelor încheiate cu Consiliul Local. 

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 

 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin de Domeniul 
Public Naţional sau Local, după caz.  

 Lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi. Se va evita amplasarea 
aparentă a cablurilor şi conductelor care vor fi amplasate subteran. 

 
Art. 15.  Proprietatea public ă asupra re ţelelor edilitare 
(1)  Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 

serviciul public sunt proprietate publică a comunei, dacă legea nu dispune altfel. 
(2)  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt 

proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3)  Lucrările prevăzute la aliniamentul 1 şi 2 indiferent de modul de finanţare, 

intră în proprietatea publică. 
 Dreptul de proprietatea public ă este dreptul real care aparţine statului şi 

unităţilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile de interes naţional 
sau local. 

 Domeniul public  este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul 
dreptului de proprietate publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ teritoriale. 
Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim 
de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de 
asemenea în regim de drept public, aparţine comunelor. 

 Reţelele edilitare fac parte alături de reţeaua de drumuri şi străzi din categoria 
unităţilor aflate în serviciul public . Terenul pe care sunt amplasate aparţine de regulă 
domeniului public , iar construirea şi întreţinerea reţelelor şi instalaţiilor edilitare publice 
constituie lucr ări de utilitate public ă. 

 Reţelele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii fac parte din 
sistemul naţional şi sunt proprietatea publică a statului. 

 Reţelele de apă, canalizare, alături de drumuri şi alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a comunei dacă legea nu dispune altfel. 
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 Lucrările de racordare şi branşare la reţelele edilitare publice (apă, canalizare,  
energie electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi se 
execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţiei publice specializate. 

 Lucrările de extindere sau de mărire a capacităţii reţelelor edilitare publice 
existente, precum şi executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau 
beneficiar parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul 
local. 

 Lucrările edilitare (drumuri, reţele şi instalaţii), astfel realizate trec în proprietatea 
publică şi se administrează potrivit legii. 

 Fac excepţie de la alin. (1) al prezentului articol reţelele edilitare şi drumurile 
situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în 
serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu reţelele şi 
drumurile publice şi până la branşamentele şi racordurile la clădirile situate pe parcelele 
respective. 

 Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanţate în totalitate de investitorii 
privaţi interesaţi, iar autoritatea administraţiei publice locale stabileşte că nu se justifică 
utilizarea publică menţionată. 

 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construc ţiilor 
 
Art. 16. În ălţimea construc ţiilor 
 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 doua niveluri clădirile imediat învecinate. 

 Clădiri învecinate  - sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a  străzii.  
 Zona centrală - regim înălţime P, P +1E + M. 
 Se pot aproba clădiri de locuit P +1E în zona centrală sau se pot realiza 

mansardări ale caselor existente, pentru a respecta reguli de compoziţie arhitectural-
urbanistica a zonei şi a ansamblului rural al comunei. 

 În zonele protejate păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural şi urbanistic 
al monumentelor istorice se face prin supravegherea şi avizarea tuturor schimbărilor care 
intervin în configuraţia construcţiilor din zona respectivă, inclusiv înălţimea acestora, de 
către autorităţile administraţiei publice specializate. 

 
Art. 17. Aspectul exterior al construc ţiilor 
 Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul exterior 

nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Se interzice 
imitarea de stiluri arhitectonice străine zonei.  

 Autorizarea executării construcţiilor va urmări:  
- conformarea construcţiei în raport cu specificul localităţii  
- materialele de construcţie utilizate:  
          - pentru învelitori (ţiglă ceramica);  
          - finisaje exterioare: tencuieli lise (tencuieli drişcuite) în culori pastelate 
          - tâmplărie din lemn şi obloane din lemn vopsite în ulei în culori armonizate  
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor (raportul între plin şi gol). 
 Păstrarea configuraţiei actuale a frontului la stradă (alcătuit din faţada casei şi 

poarta de acces). 
Nu se vor folosi:  
- placări ale soclului şi faţadelor clădirilor cu marmură sau materiale ceramice. 
 Tencuielile se vor executa din mortar de var şi nisip, iar zugrăvelile vor avea 

tonalităţi inspirate din cele vechi, conservate sau restaurate de specialişti. 
 Se vor menţine elementele de decor arhitecturale care vor fi restaurate. 
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În clădirile cu valoare de monument, refacerea tâmplăriei se va executa identic cu 
elemente martor; iar când nu există martor după modelul relevat de pe o construcţie de 
acelaşi tip şi din aceeaşi epocă. 

 Se interzice amplasarea grilajelor de protecţie fixe sau mobile la interiorul 
golurilor cu excepţia celor istorico - artistice. 

 Obloanele exterioare tradiţionale, din lemn, se vor executa asemănător cu 
originalele sau cu modelele comparabile. 

 Se vor folosi uşi exterioare de lemn ale căror compoziţii, proporţii şi desen vor fi 
compatibile cu specificul clădirii.  

Se interzic urm ătoarele materiale pentru acoperi şuri:  
 - azbociment 
 - materiale plastice 
 - carton asfaltat 
 - tablă zincată sau neagră. 
 Acoperişurile vor trebui să conserve materialele şi forma originală.  
Pantele vor determina alegerea materialului adecvat, fiind recomandabilă ţigla solzi 

de forma, culoarea şi dimensiunile celor existente. Se interzice înlocuirea acoperişurilor 
existente cu acoperişuri terasă. 

 Coşurile de fum şi de ventilaţie se vor restaura şi realiza după modelele 
existente.  

 La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avansează în 
spaţiul public. 

 Se autorizează demolarea adaosurilor create ulterior construcţiilor originale cu 
prilejul lucrărilor de restaurare sau refacerea faţadelor. 

 Imobilele vechi cu goluri iniţiale la parter, vor fi conservate sau reconstituite. 
 
Art. 18. Procentul de ocupare al terenului (POT) 
 Procentul de ocupare al terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa 

construită la sol a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 
   POT = (Sc / St) x 100 
 În zona central ă se poate atinge valoarea maximă a procentului de ocupare al 

terenului: 70 - 75 %. 
Coeficentul de utilizare a terenului (CUT=Sd/St) se va stabilii în funcţie de regimul 

maxim  construit admis (D+ P+1) fără a depăşi 1,2. 
 
3.4. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, sp aţii verzi şi împrejmuiri 
 
Art. 19. Parcaje 
 Autorizaţia executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de 

parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului 
public. 

 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. 

 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei. 

 19.1. Pentru zona central ă se vor asigura numărul de parcaje în afara 
domeniului public după cum urmează:  

- construcţii administrative 
 - un loc de parcare pentru 10-40 salariaţi 
- construcţii de învăţământ 
 - 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice 
- spaţii comerciale: 
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- un loc de parcare / 200 mp suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 
până la 400 mp 

- bufete, baruri: 
 - un loc parcare / 5 - 10 locuri la mese 
 19.2. Construc ţii de locuin ţe - vor fi prevăzute: 
 - un loc de parcare la locuinţe unifamiliale cu lot propriu (în curte). 
 
Art. 20. Spa ţii verzi şi plantate 
 Autorizaţie de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi 

şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei. 
20.1. Construc ţiile comerciale   - vor fi prevăzute cu spaţii verzi şi plantate  cu 

rol decorativ şi de agrement în exteriorul clădirii sau în curţi interioare 2 -5 % din suprafaţa 
totală a terenului. 

20.2. Construc ţii de locuin ţe - vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate în funcţie 
de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 mp/locuitor. 

20.3. Construc ţii administrative: 
  - 15% din suprafaţa terenului 
20.4. Se vor respecta  prevederile Codului Civil:  

 - art. 607 - Faţă de linia despărţitoare a celor două proprietăţi, arborii înalţi se vor 
sădi la o distanţă de 2 m şi celelalte plantaţii şi garduri vii, la 0,50 m. 

 - art. 608 - Vecinul poate cere ca arborii şi gardurile vii puşi la o distanţă mai 
mică să se scoată. Acela pe a cărui proprietate se întind crăcile arborelui vecinului poate 
să-l îndatoreze a le tăia.Dacă rădăcinile se întind pe pământul său, are drept a le tăia 
singur. 

 - art. 609 - Arborii care se află în gardul comun sunt comuni ca şi gardul şi 
fiecare din ambii proprietari e în drept a-i cere să-i taie. 

 
Art. 21. Împrejmuiri 
 21.1. La dotările din zona centrală a localităţii, acolo unde nu exista front 

stradal construit ca si reper, pot fi prevăzute împrejmuiri la aliniament compuse din soclu 
de piatră sau beton având o înălţime de 40-60 cm şi panouri transparente la partea 
superioară (panouri din plasa de sârmă sau grilaj metalic) având înălţimea de 1,60-2,10 m. 

 În cazul executării de împrejmuiri din zidărie, panta de scurgere a apelor se va 
executa spre proprietar conform Codului Civil. 

 La locuinţele din zona centrală se va respecta sistemul existent de împrejmuire 
la aliniament (porţi de lemn înalte de aproximativ 2 m sau din zidărie de cărămidă cu 
poartă de lemn, având înălţimea parterului) sau împrejmuiri realizate din soclu beton de 
înălţime 40-60 cm şi panouri din plasă sârmă sau garduri din scânduri de lemn, având 
înălţimea de 1,60 -2,10. 

 21.2. Porţile de acces se vor deschide spre incintă. Nu se recomandă 
construirea la aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte de 2 m, decât în cazuri 
justificate de separare a unor servicii funcţionale. 

 21.3. Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare a lotului vor fi 
realizate din materiale de construcţii cu precadere locale. 

        Înălţimea minimă considerată necesară pentru protecţia  proprietăţii este de 
2m. 

      21.4  Pentru punerea în valoare a construc ţiilor publice  se recomandă 
realizarea împrejmuirilor transparente sau din gard viu. 
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L - ZONA DE LOCUIRE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 
 
 
 
CAP 1. GENERALITĂŢI 
 
Art. 1. Tipuri de subzone func ţionale 
 Tipurile de subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonelor de locuit ale 

localităţilor sunt:  
 
Localitatea resedinta Bacia   
     Lr - subzon ă de locuin ţe de tip rural, care cuprinde intravilanul localit ăţii 
Lr  - cuprinde partea existenta a localitaţii până la zona centrala; 
     Lm - subzon ă de locuin ţe si functiuni complementare - comert, prestari 

servicii  
     L - subzone de locuin ţe nou introduse în intravilan 
L 1 este amplasată în partea de nord-vest, şi este destinată construcţiei de locuinţe 

şi dotări; 
L  2 este amplasată în partea estica şi este destinată construcţiei de locuinţe şi 

dotări; 
L 3 este amplasată în partea sud-estica şi este destinată construcţiei de locuinţe şi 

dotări; 
 
Localitatea Tampa    
     Lr  - subzon ă de locuin ţe de tip rural, care cuprinde intravilanul localit ăţii, 

in jurul zonei centrale  
     Lm - subzon ă de locuin ţe si functiuni complementare - comert, prestari 

servicii 
Lm  cuprinde zone din intravilanul existent al localitaţii; 
 
Localitatea Petreni    
     Lr  - subzon ă de locuin ţe de tip rural, care cuprinde intravilanul localit ăţii, 

in jurul zonei centrale  
     Lm - subzon ă de locuin ţe si functiuni complementare - comert, prestari 

servicii 
Lm  cuprinde zone din intravilanul existent al localitaţii; 
 L – subzona de locuinte nou introduse în intravila n 
L 4  este amplasată în partea de nord a localitatii, si este destinată construcţiei de 

locuinţe şi dotări; 
 
Localitatea Totia    
     Lr - subzon ă de locuin ţe de tip rural, care cuprinde intravilanul localit ăţii, 

in jurul zonei centrale 
Lm - subzon ă de locuin ţe si functiuni complementare - comert, prestari 

servicii 
Lm  cuprinde zone din intravilanul existent al localitaţii; 
 
 Art. 2.  Func ţiunea dominant ă a zonei 
- funcţiunea dominantă este locuirea permanentă şi sezonieră.  
 Fondul construit existent se compune din locuinţe cu specific rural (gospodării 

individuale) cu regim de înălţime parter, subsol înălţat + parter sau subsol + parter + etaj.  
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Art. 3. Func ţiuni complementare admise zonei  
 
În zona de locuire se pot autoriza unităţi de comerţ şi prestări servicii şi utilitate 

publică în construcţiile autorizate şi vor avea înscrise în autorizaţia de funcţionare condiţii 
care să asigure protecţia acustică a zonelor limitrofe. 

 Funcţionarea acestora este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de mediu, 
autorizaţiei PSI şi avizelor sanitar - veterinare, după caz. 

 
CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ A TERENURILOR 
 
Art. 4. Utiliz ări permise 
 Se vor autoriza:   
- locuinţe individuale, adausuri, mansardări, supraetajări, anexe cît si funcţiuni 
complementare (spatii comerciale, mici ateliere nepoluante, servicii profesionale). 
- garaje, parcaje publice, lucrări de terasament necesare pentru amenajarea 
căilor de acces. 
- construcţii de utilitate publică cu volume şi gabarite care să se încadreze în 
specificul zonei de locuit.  
- se vor autoriza şi dotări turistice şi de agrement 
 
Art. 5. Utiliz ări permise cu condi ţii 
- locuinţe sociale de necesitate şi dotări (în condiţiile realizării unui Plan 
Urbanistic de Detaliu) 
- schimbări de destinaţie pentru comerţ şi prestări de servicii nepoluante 
- amplasarea de chioşcuri sau alte construcţii provizorii pe domeniu public; 
- amplasarea de firme si reclame  comerciale. 
- funcţiuni de producţie meşteşugărească de mică amploare desfăşurată la scara 
parcelei. 
 
CAP. 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 
Art. 6. Orientarea fa ţă de punctele cardinale 
Zonele de locuin ţe  
Construcţiile de locuit se vor amplasa astfel încât să se  evite orientarea spre nord 

a dormitoarelor şi cu faţada principală spre sud-vest, sud, sud-est, astfel încât pentru cel 
puţin jumătate din numărul încăperilor de locuit şi pentru toate încăperile de locuit 
amplasate pe faţada cea mai favorabilă (sud) să se respecte regula însoririi minime. 

Dimensiunile elementelor ce determină zona de umbră se stabilesc trigonometric, 
în funcţie de dimensiunile clădirilor (H- înălţime, I - lăţime, L - lungime) în zonele de 
referinţă, pentru latitudinea 45 grade nord. 

 Durata minimă de însorire cerută de normele sanitare este de  1 ½ ore la 
solstiţiul de iarnă sau de 2 ore în perioada 21 februarie  - 21 octombrie pentru clădirile de 
locuit şi o oră pentru celelalte clădiri. Asigurarea duratei minime de însorire, dependentă 
de soluţiile urbanistice se face prin orientarea, distanţarea şi dimensionarea construcţiilor. 

 
Art. 7. Amplasarea fa ţă de drumurile publice  
 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; 
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b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 
funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante.); 

c.  conducte de alimentare cu apa şi  de canalizare, sisteme de transport si 
distributie gaze naturale, reţele electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte 
instalaţii ori construcţii de acest gen. 

 Ampriza este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale drumului în 
secţiune transversală,  măsurată în proiecţie orizontală. 

 Fâşiile de siguran ţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta  a amprizei 
drumului, destinate amplasării semnalizării rutiere, plantaţiilor sau altor activităţi sau 
amenajări legate de exploatarea drumului. 

 Zona drumului este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările aferente, 
constituită prin ampriză şi cele două fâşii laterale de o parte şi de alta a ei, denumite zone 
de siguranţă, la care se adaugă şi zonele de protecţie corespunzătoare fiecărei categorii 
de drumuri publice. 

 Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu 
respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform Legii. 

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. 

•••• Utiliz ări permise 
Orice construcţii sau amenajări adiacente drumurilor publice care se fac în baza 

planurilor urbanistice şi de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale 
administraţiei publice pentru Lucrările din zonele de protecţie. 

•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
- Păstrarea caracterului terenului în forma actuala pana la eleborarea PUZ pentru 

zone protejate si avizarea acestora conform legislatiei in vigoare; 
- Interzicerea practicării agriculturii cu arătură adâncă  mai mult de 3o cm ,a 

nivelarii terenurilor indepartarea pietrelor, desecari, saparea unor santuri de 
irigatii  saparea de gropi pentru bazine sau fundatii de constructii  OG 43 /2000 
privind protejarea patrimoniului arheologic cu modi ficarile si completarile 
ulterioare ; 

- Interzicerea plantării de pomi fructiferi în zona de protecţie a monumentului - OG 
43 /2000 ; 

- Realizarea diferitelor lucrări în arealul zonei de protecţie a monumentelor să fie 
făcute sub supraveghere de specialitate - OG 43 /2ooo  ; 

- Schimbarea destinaţiei terenului fie realizată cu acordul Direcţiei de specialitate 
a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural  -  OG  43 /2000; 

- In cazul terenurilor cu patrimoniu reperat se aplica interdictie temporara pana la 
realizarea cercetarii si emiterea Certificatului de descarcare arheologica  - OG 
43 /2000; 

- Semnalizarea monumentelor istorice cu însemne, sigle şi inscripţionare conform 
Ordinului nr. 2237/27.04.2004;si avizul Directiilor  de specialitatea ale 
Ministerului Culturii si Patrimoniului National, Le gea 422 /2001 

- Declanşarea procedurii de clasare pentru monumentele ce necesită a fi 
introduse în Lista Monumentelor Istorice, conform  Ordinului nr.2260 /2008.  

Pentru cladirile nominalizate individual, se interzice orice interventie asupra 
arhitecturii exterioare, plasticii si volumetriei. Alte lucrari asupra edificiilor se vor face 
numai cu avizul prealabil al Directiei de specialitate din MPCN. 
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Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor 
publice care respecta prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind 
funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrica şi estetica, asigurarea 
acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente, precum şi evitarea 
riscurilor tehnologice de construcţie şi exploatare. 

Prin amplasare şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe 
drumurile publice în condiţiile optime de capacitate, fluenţa şi siguranţa. 

Accesele carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi 
semnalizate corespunzător normativelor şi standardelor tehnice specifice. 

•••• Utiliz ări interzise 
Orice construcţie care prin amplasare, configurare sau exploatare impietează 

asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice sau 
prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţa şi protecţie a drumurilor. 
În acest sens se interzice amplasarea în zona drumurilor a panourilor independente de 
reclama publicitara. 

 
Art.8 Amplasarea fa ţă de aliniament 
 Aliniamentul  este limita dintre domeniul public şi domeniul privat.  
 Amplasarea construcţiilor noi se face cu respectarea configuraţiei arhitecturale 

existente.   
 Fondul construit existent este compus din zone construite compact, iar 

construcţiile noi se vor amplasa obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente. 
 Se va respecta regula ( H <= D ) stabilirii înălţimii  maxime a construcţiilor în 

raport cu distanţa faţă  de orice punct al faţadei de pe aliniamentul opus.  
 Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile care au fost cuprinse într-

un Plan Urbanistic Zonal aprobat conform Legii. 
 În cazul clădirilor amplasate la aliniament (la limita între domeniul public şi cel 

privat): 
- nu se admite amplasarea de trepte pe trotuare care ar putea împiedica circulaţia 

pietonilor  
- balcoane închise sau deschise se pot autoriza numai de la înălţimea de 3 m de la 

nivelul trotuarului şi pot ieşi din aliniament cu 1,10 m la străzile cu prospectul mai mare de 
12 m 

- etajul clădirii poate ieşi din aliniament în următoarele condiţii: 
  - prospectul străzii să fie de minim 15 m 
  - ieşirea etajului nu va depăşi aliniamentul mai mult de 1,20 m şi                              

va fi la cel puţin 3 m de la nivelul trotuarului 
 În cazul garajelor amplasate la aliniament, uşile acestora nu se vor deschide 

spre trotuar. 
 Nu se admite amplasarea de anexe gospodăreşti la aliniament. 
 În ansamblurile construite ce aparţin patrimoniului cultural construit, de 

importanţă naţională sau locală, în zonele de protecţie a acestora, amplasarea 
construcţiilor noi faţă de aliniament se va face cu respectarea configuraţiei existente 
specifice.  

 Se vor respecta prevederile Codului Civil, art. 622:  
- servitutea de a nu zidi decât până la o anumită înălţime. 
- dreptul de trecere. 
 În zonele libere de construcţii sau parţial construite, stabilirea configuraţiei 

fondului construit şi a regimului de aliniere se va face de regulă pe baza documentaţiilor 
de urbanism aprobate conform legii (PUZ, PUD). 

  
Art. 9. Amplasarea în interiorul parcelei 
 Către arterele de circulaţie construcţiile vor fi amplasate la aliniamentul existent. 
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 Distanţele necesare intervenţiei în caz de incendiu sunt stabilite prin avizul 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iancu de Hunedoara recomandându-se - dacă 
cerinţele de intervenţie sau condiţiile locale nu impun altfel - să se asigure:  

- accesul uşor al mijloacelor şi forţelor de intervenţie la cel puţin o faţadă vitrată 
(două pentru clădiri înalte sau cu săli aglomerate), precum şi accesul autospecialelor de 
intervenţie la faţadele vitrate existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole de 
tipul copertinelor mari, piloni înalţi, parcaje auto, etc.); 

- posibilităţile de acces al mijloacelor de intervenţie, atunci când este necesar şi la a 
doua faţadă prin amenajări cu lăţimea de 12 m; în cazurile când acest lucru nu este posibil 
se asigură trecerea forţelor (personalului) de intervenţie prin treceri pietonale cu lăţimea 
minimă de 1,5 m. 

 Anexele locuinţelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clădiri sau 
pe limita de proprietate, cu condiţia respectării prevederilor Codului Civil şi  a normelor de 
igienă privind mediul de viaţă al populaţiei ( amenajările pentru creşterea animalelor în 
curţile persoanelor particulare, de cel mult 3 capete porcine şi 3 capete bovine, se 
amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă şi se exploatează astfel încât 
să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor). 

 În relaţie cu limitele laterale ale parcelei, construcţiile vor fi amplasate astfel:  
a.  în regim deschis - pe partea nordică a lotului, pentru construcţia  sau 

semideschis pentru constructia principală (casa de locuit) ; 
- pe partea sudică şi spre latura din spate pentru anexe gospodăreşti.  
b. distanţa minimă admisă de Codul Civil (art. 612) este de 1,90 m în cazul în care 

există ferestre sau balcoane ale faţadei orientate către vecini 
c. se pot realiza vederi piezişe pe proprietatea vecinului dacă se respectă distanţa 

de 0,60 m; 
 Distanţele de la pct. b. şi c. se măsoară de la faţa zidului pe care s-a deschis 

vederea (fereastra) sau de la linia (faţa) balconului până la linia de despărţire a celor două 
proprietăţi. 

d. amplasarea pe miezuină fără a avea goluri în zidul respectiv sau  cu goluri fixe, 
translucide (din cărămidă de sticlă); 

e. streaşina casei trebuie realizată astfel încât apele din ploi să se scurgă pe 
terenul proprietarului sau pe stradă (uliţă) şi nu pe terenul vecinului (Codul Civil art. 615); 

f. anexele gospodăreşti se vor amplasa în partea din spate a lotului iar spre stradă 
se amplasa casa de locuit, respectându-se organizarea funcţională a gospodăriei ţărăneşti 
din localitate; 

g. atât pentru asigurarea normelor de însorire cât şi a normelor de prevenire a 
incendiilor, între faţadele cu ferestre ale construcţiilor amplasate pe aceeaşi parte (loturi 
alăturate) este recomandabilă o distanţă minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii 
celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m; 

h. nici unul din vecini nu poate face, fără consimţământul celuilalt, fereastră sau 
deschidere într-un zid comun, sau să sprijine de acesta orice fel de lucrare. 

 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obli gatorii 
  
Art. 10. Accese carosabile 
 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. 

Accesul direct  reprezintă posibilitatea de intrare-ieşire fără afectarea altor funcţiuni 
sau proprietăţi. 

Servitutea de trecere reprezintă o dispoziţie juridică reglementată de Codul Civil, 
conform căreia proprietarul al cărui teren este înfundat (fără nici o ieşire la drum public), 
poate cere să i se permită trecerea pe proprietatea vecinului, în scopul exploatării fondului 



 33

său, cu obligaţia de a-l despăgubi proporţional cu pagubele produse. Servitutea de trecere 
către drumul public poate fi constituită atât pe terenurile proprietate privată, cât şi pe 
terenurile aparţinând domeniului public şi se înregistrează în evidenţele cadastrale. 

În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea 
condiţiilor de mai sus, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale 
de construire, eliberate de administratorul acestora. 

Prin autoriza ţia special ă de construire se înţelege actul emis de administraţia 
drumului public prin care se recunoaşte îndeplinirea tuturor prevederilor legale pentru ca 
accesul la drumul public să poată fi autorizat, executat şi utilizat ca atare. 

•••• Utiliz ări permise 
Construcţiile ale căror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectă 

normele de siguranţă şi fluenţă a traficului, în condiţiile avizului administratorului drumului. 
•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
Construcţiile fără posibilităţi de acces carosabil la drumurile publice (direct sau prin 

servitute) sau cu accese ale căror caracteristici tehnice nu permit intervenţia mijloacelor de 
stingere a incendiilor, cu condiţia obţinerii avizului unităţii teritoriale de pompieri. 

•••• Utiliz ări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 

corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. 
Numărul şi configuraţia acceselor se determină în funcţie de fiecare categorie de 

construcţii astfel: 
 Pentru zonele noi de intravilan propuse pentru loc uire (subzona L): 
 10.1. Pentru locuin ţe unifamiliale  cu acces şi lot propriu se vor realiza: 
 - accese carosabile pentru locatari; 
 - accese carosabile pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul 

mijloacelor de stingere a incendiilor; 
 - alei în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m şi lăţime de 

3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi 
pentru manevre de întoarcere; 

 - în cazul unor parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor 
realiza prin alei de servire locală (fundături); 

 - alei cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; 
 - alei cu o lungime de maximum 100 m - minim două benzi (total 7 m) cu trotuar 

cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt; 
 10.2. Pentru locuin ţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se 

vor realiza : 
 - accese carosabile pentru locatari; 
 - accese carosabile pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul 

mijloacelor de stingere a incendiilor; 
 - alei în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m şi lăţime de 

3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi 
pentru manevre de întoarcere; 

 - în cazul unor parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor 
realiza prin alei de servire locală (fundături); 

 - alei cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime; 
 - alei cu o lungime de maximum 100 m - minim două benzi (total 7 m) cu trotuar 

cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt; 
10.3. Pentru toate categoriile de construc ţii şi amenaj ări  se vor asigura accese 

pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.  
 Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor 

este obligatoriu la curţile interioare, închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai 
mare de 600 mp şi diferenţa de nivel faţă de drum public (neracordată funcţional prin 
pante - rampe carosabile) mai mică de 0,50 m. 
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 Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m 
lăţime şi 4,20 m înălţime. 

 Pentru curţile interioare închise menţionate, situate la diferenţe de nivel mai mari 
(neracordate funcţional), se asigură numai accese pentru forţele (personalul) de 
intervenţie, prin treceri pietonale de minim 1,50 lăţime şi 1,90 înălţime. 

 Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile 
publice atunci când condiţiile locale nu permit sau nu justifică realizarea acestora la 
construcţii încadrate la categoria “D” de importanţă redusă. 

 Curţile de serviciu ale dotărilor comerciale vor avea acces la artera de circulaţie 
respectivă. 

 Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier 
urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

 
Art. 11. Accese pietonale 
 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă 

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.  
 Se vor realiza trotuare pentru circulaţie curentă, dispuse paralel cu carosabilul 

străzii. 
 Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia 

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 
•••• Utiliz ări permise 
Construcţii şi amenajări la care se asigură, accese pietonale, precum şi construcţii 

de accese şi căi pietonale ce reprezintă lucrări independente, amenajate şi echipate în 
funcţie de mărimea fluxului de pietoni care asigură deplasarea acestora în condiţii de 
confort şi de siguranţă. Se vor avea în vedere şi exigenţele impuse de circulaţia 
persoanelor cu handicap. 

•••• Utiliz ări admise cu condi ţii 
Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fără servituţi de utilitate 

publică cum sunt: 
- accese pietonale prin zone (terenuri) proprietăţi private (servitute de trecere); 
- accese pietonale admise prin reglementări orare, de flux sau în funcţie de condiţii 

etc. 
•••• Utiliz ări interzise 
Se interzice autorizarea construcţiilor pe terenul pentru care nu sunt prevăzute 

accesele pietonale. 
Zonarea funcţională a terenurilor trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de 

accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului 
urbanistic al zonei. 

 
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar ă 
 
Art. 12. Racordarea la re ţele tehnico-edilitare existente 
 1. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă exista 

posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de 
canalizare şi de energie electrică. 

 2. De la dispoziţiile aliniatului 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 protecţie a mediului: 

 - canalizarea menajeră: 
- sistemul individual sau de grup: fose septice vidanjabile periodic care vor fi 

prevăzute cu racord posibil la viitoarele reţele publice de canalizare menajeră. 
 - canalizarea pluvială: 
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 - amenajările pe orice teren trebuie astfel realizate încât să permită scurgerea 
apelor meteorice spre reţeaua de colectoare  a acestora. 

- în absenţa reţelei pluviale, amenajările necesare scurgerii  libere a apelor 
meteorice sunt în sarcina  exclusivă a  proprietarilor.  

 - salubritate: 
 - locuinţele individuale vor fi prevăzute cu amenajări pentru colectarea deşeurilor 

menajere. 
 - pentru depozitarea deşeurilor se vor alege sisteme adecvate                         

astfel  încât să respecte normele de igienă. 
 b).  beneficiarul se obligă să racordeze construcţia potrivit regulilor  impuse de 

Consiliul Local Bacia, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.            
 3. Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile 

aliniatului 1 cu avizul organelor administrative publice competente, dacă beneficiarul se 
obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, 
sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască 
noi reţele. 

 4. Prevederile aliniatului 2 si 3 se aplica, în mod corespunzător autorizării 
executării construcţiilor în localităţile şi zonele unde nu există reţele publice de apă şi 
canalizare.     

 
Art. 13. Realizarea de re ţele tehnico-edilitare 
 Extinderile de reţele, sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare se realizează 

de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 
contractelor încheiate cu Consiliul Local Bacia. 

 Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 

 Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin de Domeniul 
Public Naţional sau Local, după caz.  

 
Art. 14. Proprietatea public ă asupra re ţelelor edilitare 
(1)  Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 

serviciul public sunt proprietate publică a comunei, dacă legea nu dispune altfel. 
(2)  Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3)  Lucrările prevăzute la aliniamentul 1 şi 2 indiferent de modul de finanţare, intră 

în proprietatea publică. 
 Dreptul de proprietatea public ă este dreptul real care aparţine statului şi 

unităţilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile de interes naţional 
sau local. 

 Domeniul public  este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul 
dreptului de proprietate publică, ce aparţin statului sau unităţilor administrativ teritoriale. 
Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea asupra sa, în regim 
de drept public, aparţine statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de 
asemenea în regim de drept public, aparţine comunelor. 

 Reţelele edilitare fac parte alături de reţeaua de drumuri şi străzi din categoria 
unităţilor aflate în serviciul public . Terenul pe care sunt amplasate aparţine de regulă 
domeniului public , iar construirea şi întreţinerea reţelelor şi instalaţiilor edilitare publice 
constituie lucr ări de utilitate public ă. 

 Reţelele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii fac parte din 
sistemul naţional şi sunt proprietatea publică a statului. 

 Reţelele de apă, canalizare,  alături de drumuri şi alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a comunei dacă legea nu dispune altfel. 
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 Lucrările de racordare şi branşare la reţelele edilitare publice (apă, canalizare, 
energie electrică şi telefonie) se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar şi se 
execută în urma obţinerii avizului autorităţii administraţiei publice specializate. 

 Lucrările de extindere sau de mărire a capacităţii reţelelor edilitare publice 
existente, precum şi executarea drumurilor de acces se realizează de către investitor sau 
beneficiar parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliul 
local. 

 Lucrările edilitare (drumuri, reţele şi instalaţii), astfel realizate trec în proprietatea 
publică şi se administrează potrivit legii. 

 Fac excepţie de la alin. (1) al prezentului articol reţelele edilitare şi drumurile 
situate pe parcelele proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, aflate în 
serviciul exclusiv al acestora, asigurând legătura de la punctul de racordare cu reţelele şi 
drumurile publice şi până la branşamentele şi racordurile la clădirile situate pe parcelele 
respective. 

 Ele pot constitui proprietate privată dacă sunt finanţate în totalitate de investitorii 
privaţi interesaţi, iar autoritatea administraţiei publice locale stabileşte că nu se justifică 
utilizarea publică menţionată. 

 
3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construc ţiilor 
 
Art.15.  Parcelarea  
           Construcţiile vor fi amplasate pe teren în regim deschis, respectând 

caracterul fondului construit existent (specificităţi datorate tipologiei localităţii în ceea ce 
priveşte mărimea, modul de dezvoltare istorică, funcţiunile economice dominante). 

1. Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren de minim 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 
protecţie a mediului. 

2. Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă 
numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: 

a. Front la stradă de minimum 8,00 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12,00 
m pentru clădiri izolate sau cuplate. 

    b. Suprafa ţa minim ă a parcelei de: 
  - 150 mp pentru cl ădiri în şiruite 
  - 300 mp pentru cl ădiri amplasate izolat sau cuplate 
    c. adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei 
3. Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în 

prevederile alin. 2. 
4. Terenurile afectate unei parcelări, comportă părţi comune (străzi, spaţii publice, 

reţele tehnico-edilitare) şi loturi - părţi private aparţinând unor proprietari diferiţi. 
5. Caracteristicile parcelelor - formă, dimensiuni, poziţia faţă de căile de 

comunicaţie şi echiparea tehnico-edilitară, trebuie să fie în concordanţă cu folosinţa lor. 
6. Construibilitatea reprezintă calitatea unui teren de a primi o construcţie, a cărei  

destinaţie şi caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura terenului 
şi de caracteristicile sale) şi de drept (vizând servituţile care îl grevează) ale acestuia. 

7. Atât pentru terenurile cu posibile îndesiri cât şi pentru terenurile rezultate în urma 
parcelării (zone propuse pentru lotizare) se vor respecta următoarele condiţii: 

 - asigurarea accesului la un drum public direct sau prin servitute; 
 - asigurarea echipării tehnico-edilitare necesare 
8. Întrucât necesitatea respectării distantelor de protecţie sanitară conform legilor şi 

normativelor tehnice în vigoare (minim 30 m între sursa de apă şi fosa septică) conduce la 
mărirea corespunzătoare a suprafeţei parcelei (şi frontului la stradă) parcelările cu un 
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număr egal sau mai mare de 12 loturi, vor fi autorizate numai cu condiţia adoptării unor 
soluţii de echipare colectivă. 

 
Art. 16. În ălţimea construc ţiilor 
 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 doua niveluri clădirile imediat învecinate. 

 Clădiri învecinate  - sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte  a străzii.  
 Se pot aproba clădiri de locuit cu regim de inaltime maxim S(D) + P + 1 + M. 
 
Art. 17. Aspectul exterior al construc ţiilor 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul exterior nu 

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. 
 Autorizarea executării construcţiilor va avea în vedere: 
a. conformarea construcţiei în raport cu specificul localităţii. 
b. materialul de construcţie utilizat: pentru învelitori: materiale ceramice, ţiglă, solzi 

sau profilată, coame. Se interzic învelitori din tablă zincată sau neagră, carton asfaltat, 
azbociment. 

c. pentru construcţiile ce se încadrează în fronturile existente se vor utiliza tencuieli 
din mortar de var ciment drişcuite sau strop, zugrăvelile în tente naturale.  

d. Se interzice placarea soclurilor cu marmur ă sau pl ăci ceramice.  
 Autorizarea executării construcţiilor va urmări examinarea caracteristicilor 

proiectului pentru identificarea modului în care acesta urmează să se înscrie în specificul 
zonei şi va avea în vedere: 

 - materialele de construcţie utilizate pentru învelitori (ţiglă sau materiale similare 
 ca aspect) şi finisaje exterioare:  
  - tencuieli drişcuite sau stropite 
  - tâmplărie din lemn şi obloane din lemn                
 - conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor (raportul între plin  şi gol).        
      Se va păstra configuraţia actuală a frontului la stradă (alcătuit din faţada casei şi 

poarta de acces). 
 În cazul autorizării de modificări vor trebui restaurate elementele de decor 

arhitecturale. 
  
 Art. 18. Procentul de ocupare al terenului (POT) 
 Procentul de ocupare al terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa 

construită la sol a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 
   POT = (Sc / St) x 100 
 În zona de locuire existent ă (construită) procentul de ocupare al terenului este 

de regulă 40 %. Zona cuprinde principalele ansambluri tipologice cu funcţiuni de locuire 
delimitate prin planul urbanistic general. 

Coeficentul de utilizare a terenului (CUT=Sd/St) se va stabilii în funcţie de regimul 
maxim  construit admis (D+ P+1) fără a depăşi 1,2. 

 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, sp aţii verzi şi împrejmuiri 
 
Art. 19. Parcaje 
 Autorizaţia executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de 

parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului 
public. 

 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, conform Legii. 
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 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei. 

  
Construc ţii de locuin ţe - vor fi prevăzute: 
 - câte un loc de parcare cu lot propriu (în curte); 
 
Art. 20. Spa ţii verzi şi plantate   
 Construc ţii de locuin ţe - vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate în funcţie de 

tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 mp /locuitor. 
 
Art. 21. Împrejmuiri 
 21.1. În zona de locuire (intravilanul actual al localităţii) cu clădiri de tip rural, se 

va respecta sistemul existent de împrejmuire la aliniament (porţi de lemn înalte de 
aproximativ 2 m sau din zidărie de cărămidă cu poartă de lemn, având înălţimea 
parterului). 

 Aceste împrejmuiri opace sunt impuse de caracteristicile cadrului construit al 
zonei (zonă cu ţesut compact, realizat în sistemul curţilor închise parţial. 

 În zona protejată cu valoare istorică, împrejmuirile se autorizează în condiţiile 
avizului autorităţilor competente. 

 21.2. Porţile de acces se vor deschide spre incintă. Nu se recomandă 
construirea la aliniament a împrejmuirilor opace mai înalte decât înălţimea parterului,  
decât în cazuri justificate de separare a unor servicii funcţionale. 

 21.3. Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioare ale lotului vor fi 
realizate din orice materiale de construcţii. 

      Înălţimea minimă considerată necesară pentru protecţia  proprietăţii este de 
1,80 m. 

 
A- ZONA UNITĂŢI AGRICOLE SI AGRO – ZOOTEHNICE  
 
CAP. 1. GENERALITĂŢI 
 
Art. 1.  Tipuri de zone func ţionale  
 Tipurile de subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonelor destinate 

unitatilor agricole si agro - zootehnice ale localităţilor sunt:  
 
Localitatea resedinta Baciaa    
     Az - subzon ă pentru unitati agricole si agro - zootehnice 
Az 1  subzona agricola, amplasata in sud-estul localitatii, adiacent drumului national 

DN 66, cu functiunea de targ agricol si de animale; 
Az 2 subzona agricola, amplasata in trup separat, in sud-vestul localitatii, cu 

functiunea de stana; 
 
Localitatea Petreni    
     Az - subzon ă pentru unitati agricole si agro - zootehnice 
Az 3  subzona agricola, amplasata in estul localitatii, cu functiunea de stana; 
 
CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ 
 
Art. 3. Utiliz ări permise 
 Se vor autoriza construcţii parter, P+M. 
 Se va respecta distanţa minimă de protecţie între zona de locuit şi unităţile care 

produc disconfort. (unităţi agricole conform Ordinului Ministerului Sănătăţii, referitor la 
Normele de Igienă şi Recomandările privind mediul de viaţă a populaţiei nr. 536/1997. 
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      Se vor aproba in aceste subzone, constructia de locuinţe si dotari care să 
deservească unităţile agricole. 

 
Art. 4. Utiliz ări interzise 
 Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective agricole, prin documentaţii 

aprobate, se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv, nespecifice acestei 
destinaţii. 

 
CAP. 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 
Art. 5. Amplasarea fa ţă de drumurile publice 
 Amplasarea construcţiilor din cadrul unităţii agricole se va face la minim 18 m de 

axul drumului de acces. 
 
Art. 6. Amplasarea fa ţă de aliniament 
 Construcţiile vor fi retrase faţă de aliniament, pentru măsuri de securitate, sau 

funcţie de normele tehnologice si sanitare specifice, asigurându-se şi o perdea verde de 
protecţie şi în corelare cu art. 19 din O.G. 43/98. 

 
Art. 7. Amplasarea în interiorul parcelei 
 Distanţa dintre clădirile de pe aceeaşi parte va fi de minim 3,50 m pentru a 

permite întreţinerea acestora şi accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obli gatorii 
 
Art. 8. Accese carosabile 
 Pentru toate categoriile de construc ţii şi amenaj ări  se vor asigura accese 

pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.  
 Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m 

lăţime şi 4,20 m înălţime. 
 Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier 

urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 
 
Art. 9.  Accese pietonale. 
  Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă 

numai dacă incinta dispune de accese pietonale la o cale de circulaţie publică. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilita ră 
 
Art. 10.  Racordarea la re ţele de echipare edilitar ă existente 

1. Autorizarea executării construcţiilor  este permisă cu avizul organelor 
administraţiei publice locale, în următoarele condiţii: 

 a. realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele 
sanitare şi de protecţie a mediului. 

 Alimentarea cu apă din fântâni va fi condiţionată de asigurarea igienei generale 
şi cu avizul DSPJ Hunedoara. Fosele septice se vor amplasa la 30 m faţă de fântână. 

 b. beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, conform regulilor impuse de 
consiliul local, la reţeaua centralizată, publică, atunci când acesta se va realiza. 
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Art. 11. Realizarea de re ţele edilitare 
 1. Extinderea de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se 

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile 
contractelor încheiate cu consiliul local. 

 2. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 

 
Art. 12. Proprietatea public ă asupra re ţelelor edilitare 
 Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 

serviciul public sunt proprietate publică a comunei, dacă legea nu prevede altfel. 
 Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 

publică a statului. 
 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 construc ţiilor 
 
Art. 13. În ălţimea construc ţiilor 
 - se vor aproba construcţii parter, parter + mansardă sau în funcţie de procesul 

tehnologic. 
 
Art. 14. Procentul de ocupare al terenului (POT) 
 Procentul de ocupare al terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa 

construită la sol a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 
   POT = (Sc / St) x 100 
 Se va stabili pe baz ă de PUD (Plan Urbanistic de Detaliu). 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, sp aţii verzi şi împrejmuiri 
 
Art. 15. Parcaje 
 Autorizaţia executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de 

parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului 
public. 

 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei. 

 Locurile de parcare se vor asigura în interiorul incintei zonei: 
- 1 loc  parcare la 250 mp pentru activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 

mp 
- 1 loc parcare la 150 mp pentru activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1000 

mp 
 
Art. 16. Spa ţii verzi  
 Se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie  de cel puţin 20% din 

suprafaţa incintei unităţii agricole. 
 
 
Art. 17. Împrejmuiri 
   La aliniament se vor prevedea împrejmuiri cu panouri din plasă de sârmă la 

partea superioară şi soclu din piatră sau beton cu înălţimea de 0,60 - 0,80 cm. Înălţimea 
totală va fi de maxim 2,20 m. 
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Id - ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 
 

CAP. 1. GENERALITĂŢI  
 
Art. 1. Tipuri de zone func ţionale 
 Tipurile de subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonelor de mica 

industrie si depozitaree ale localităţilor sunt:  
 
Localitatea resedinta Bacia    
     Id - subzon ă pentru mica industrie / depozitare 
Id 1  zona mica industrie si depozitare amplasata in nordul localitatii pe partea 

stanga a DN 66; 
Id 2  zona mica industrie si depozitare amplasata in nordul localitatii pe partea 

dreapta a DN 66; 
Id 3  zona mica industrie, ateliere amplasata in incinta fostului CAP Bacia; 

 
Localitatea Tampa    
     Id - subzon ă pentru mica industrie / depozitare 
Id 4  zona mica industrie, ateliere amplasata in zona centrala, in incinta fostului 

CAP; 
 
Localitatea Petreni    
     Id - subzon ă pentru mica industrie / depozitare 
Id 5  zona mica industrie, ateliere amplasata in zona fostului CAP; 

 
Localitatea Totia    
     Id - subzon ă pentru mica industrie / depozitare 
Id 6  zona mica industrie, ateliere amplasata in incinta fostului CAP; 

 
Art. 2.  Functiunea dominanta a zonei 

   Se pot aproba unitati de mica industrie si depozita re, nepoluante. 
 

CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ 
 

Art. 3. Utiliz ări permise 
 Se vor autoriza construcţii parter, P+1 maxim P + 2. 
 -ori ce fel de constructii si amenajari industriale care au drept scop prevenirea 
riscurilor tehnologice si limitarea efectelor acestora(lucrari de marcare si reparare a 
retelelor de conducte si cablurie in localitate, accese pentru interventia rapida in caz 
de explozie sau incendiu) 
          Se accepta locuin ţe de serviciu care s ă deserveasc ă unit ăţile industriale 
 
Art. 4. Utiliz ări interzise 
 Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective industriale, prin 
documentaţii aprobate, se interzice autorizarea construcţiilor cu caracter definitiv, 
nespecifice acestei destinaţii. 

 
CAP. 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
 
Art. 5. Amplasarea fa ţă de drumurile publice 
 Amplasarea construcţiilor din cadrul unităţii jndustriale se va face la minim 18 m 
de axul drumului comunal. 
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Art. 6. Amplasarea fa ţă de aliniament 
 Construcţiile vor fi retrase faţă de aliniament, pentru măsuri de securitate, sau 
funcţie de normele tehnologice specifice, asigurându-se şi o perdea verde de 
protecţie şi în corelare cu art. 19 din O.G. 43/98. 
Art. 7. Amplasarea în interiorul parcelei 
 Distanţa dintre clădirile de pe aceeaşi parte va fi de minim 3,50 m pentru a 
permite întreţinerea acestora şi accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.  
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obli gatorii 
 
Art. 8. Accese carosabile 
 Pentru toate categoriile de construc ţii şi amenaj ări  se vor asigura accese 
pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu.  
 Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m 
lăţime şi 4,20 m înălţime. 
 Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier 
urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 
 
Art. 9.  Accese pietonale. 
  Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă 
numai dacă incinta dispune de accese pietonale la o cale de circulaţie publică. 
 
3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilita ră 
 
Art. 10.  Racordarea la re ţele de echipare edilitar ă existente 
1. Autorizarea executării construcţiilor  este permisă cu avizul organelor 
administraţiei publice locale, în următoarele condiţii: 
 a. realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele 
sanitare şi de protecţie a mediului. 
 Alimentarea cu apă din fântâni va fi condiţionată de asigurarea igienei generale 
şi cu avizul DSPJ Hunedoara. Fosele septice se vor amplasa la 30 m faţă de 
fântână. 
 b. beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, conform regulilor impuse de 
consiliul local, la reţeaua centralizată, publică, atunci când acesta se va realiza. 
 
Art. 11. Realizarea de re ţele edilitare 
 1. Extinderea de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se 
realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în 
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local. 
 2. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în 
întregime de investitor sau de beneficiar. 
 
Art. 12. Proprietatea public ă asupra re ţelelor edilitare 
 Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în 
serviciul public sunt proprietate publică a comunei, dacă legea nu prevede altfel. 
 Reţelele de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate 
publică a statului. 
 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 construc ţiilor 
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Art. 13. În ălţimea construc ţiilor 
 - se vor aproba construcţii parter, parter +mansardă sau în funcţie de procesul 
tehnologic. 
 
Art. 14. Procentul de ocupare al terenului (POT) 
 Procentul de ocupare al terenului (POT) exprimă raportul dintre suprafaţa 
construită la sol a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat. 
   POT = (Sc / St) x 100 
 Se va stabili pe bază de PUD (Plan Urbanistic de Detaliu). 
 
3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, sp aţii verzi şi împrejmuiri 
 
Art. 15. Parcaje 
 Autorizaţia executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de 
parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara 
domeniului public. 
 Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea 
construcţiei. 
 Locurile de parcare se vor asigura în interiorul incintei zonei: 
- 1 loc  parcare la 250 mp pentru activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 
mp 
- 1 loc parcare la 150 mp pentru activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1000 
mp 
 
Art. 16. Spa ţii verzi  
 Se vor prevedea spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie  de cel puţin 20% din 
suprafaţa incintei unităţii industriale. 
 
Art. 17. Împrejmuiri 
   La aliniament se vor prevedea împrejmuiri cu panouri din plasă de sârmă la 
partea superioară şi soclu din piatră sau beton cu înălţimea de 0,60 - 0,80 cm. 
Înălţimea totală va fi de maxim 2,20 m. 

 
GC - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ / CIMITIRE 
 
 
CAP. 1. GENERALITĂŢI  
 
Art. 1. Tipuri de zone func ţionale 
 Tipurile de subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonelor de 

gospodarire comunala / cimitire ale localităţilor sunt:  
 
Localitatea resedinta Bacia    
     Gc - subzon ă pentru gospodarire comunala / cimitire 
Gc 1  cimitir ortodox amplasat in centrul localitatii; 
Gc 2  cimitir greco-catolic amplasat in centrul localitatii; 
Gc 3  cimitir reformat amplasat in trupul izolat 2; 
 
Localitatea Tampa    
     Gc 4 - subzon ă pentru gospodarire comunala / cimitire – cimitir o rtodox 
 
Localitatea Petreni    
     Gc 5 - subzon ă pentru gospodarire comunala / cimitire – cimitir o rtodox 
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Localitatea Totia    
     Gc 6 - subzon ă pentru gospodarire comunala / cimitire – cimitir o rtodox 
 
 
Art. 2. Func ţiunea dominant ă a zonei 

Se păstrează amplasamentele cimitirelor. Extinderea şi propunerea unui nou 
amplasament se poate realiza numai pe bază de P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu).   

Gropile de gunoi existente se vor închide,vor fi protejate până la refacerea solului, 
iar resturile menajere vor fi transportate la statiile de transfer existente in zonele invecinate 

 
CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ 
 
Art. 3. Utiliz ări permise. 
 În interiorul zonelor protejate sanitar se interzice amplasarea oricăror obiective 

cu excepţia celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţii. 
 
Art. 4. Utiliz ări permise cu condi ţii . 
 În zona de gospod ărie comunal ă(GC): 
 - distanţa minimă de protecţie sanitară între cimitir şi zonele de locuit este de 50 

m de la limita cimitirului la limita lotului. 
Distanţele de mai sus pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de 

institute specializate. 
La amplasarea şi organizarea sistemului de salubrizare se va urmări: 
- gospodăriile individuale şi locuinţele colective vor avea amenajări pentru 

colectarea deşeurilor menajere (în pubele sau saci de plastic); 
- se vor asigura platforme gospodăreşti şi recipiente de sortare a materialelor 

adecvate valorificării (metal, hârtie, sticlă, lemn, textile, plastice); 
- organizarea sistemului de salubritate se va face în funcţie de destinaţia clădirilor 

aflate în zonă precum şi a obiectivelor de utilitate publică propuse; 
- amplasarea punctelor de colectare a gunoiului astfel încât funcţiunea, compoziţia 

şi aspectul arhitectural - urbanistic al zonei să nu fie afectat; 
- organizarea corespunzătoare a colectării şi depozitării gunoiului stradal; 
- interzicerea depozitării întâmplătoare a gunoaielor, mai ales în zonele verzi, de-a 

lungul apelor, în păduri, etc. 
 
Art. 5. Interdic ţii permanente . 
Se interzice construirea de incineratoare de deşeuri pe teritoriul administrativ al 

judeţului Hunedoara, conform strategiei şi planului de dezvoltare al judeţului Hunedoara, pe 
perioada 2006, 2007-2013. 

 
CAP. 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
Reguli cu privire la asigurarea acceselor 
Art. 6. Accese carosabile. 
 Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă incinta dispune de acces 

direct la o cale de circulaţie publică. 
Art. 7. Accese pietonale. 
 Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă 

numai dacă incinta dispune de accese pietonale la o cale de circulaţie publică. 
 
3.2. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, sp aţii verzi şi împrejmuiri. 
 
Art. 8. Spa ţii verzi, plantate. 
 Se vor asigura plantaţii de aliniament şi perdele de protecţie faţă de vecinătăţi. 
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Art. 9. Împrejmuiri. 
 Pentru cimitir - împrejmuiri transparente 
 
 
TE - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITAR Ă 
 
CAP. 1. GENERALITĂŢI  
 
Art. 1. Tipuri de zone func ţionale  
 Tipurile de subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonelor pentru 

echipare tehnico - edilitara ale localităţilor sunt:  
 
Localitatea resedinta Bacia   
TE srm1 statie de reglare si masurare presiune gaze naturale amplasata in trupul 

izolat 7; 
TE srm 2 statie de reglare si masurare presiune gaze naturale amplasata in sud-

estul localitatii; 
 
Localitatea Tampa    
TE c 1 statie de epurare amplasata in nord-estul localitatii, in trupul izolat 2; 
 
Localitatea Petreni    
TE c 2 statie de pompare ape uzate amplasata in sud-vestul localitatii; 
TE a 1 statie de pompare apa potabila amplasata in centrul localitatii; 
TE a 2 rezervor de apa amplasat in estul localitatii, in trupul izolat 7; 

  
Localitatea Totia    
TE a 3 statie de pompare apa potabila amplasata in centrul localitatii; 
TE a 4 rezervor de apa amplasat in estul localitatii, in trupul izolat 3; 
TE c 2 statie de epurare amplasata in nordul localitatii, in trupul izolat 4; 
 
 
CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ 
 
Art. 2. Utiliz ări permise 
  În zona pentru echipare tehnico-edilitar ă (TE)  
 Se pot autoriza orice fel de construcţii şi amenajări care se pot racorda la 

infrastructura edilitară existentă cu capacitate corespunzătoare sau pentru a cărei extindere 
sau realizare există surse de finanţare asigurate de administraţia publică, de investitori 
interesaţi sau care beneficiază de finanţări atrase potrivit legii. 

 Orice construcţie trebuie racordată la reţelele tehnico-edilitare existente. 
 În absenţa reţelei publice de canalizare a apelor menajere, se admite evacuarea 

apelor în sistem individual - fose septice vidanjabile periodic. 
 Apele rezultate din ploi şi topirea zăpezii se vor dirija către şanţul de pe 

marginea drumului public. 
 Se admite alimentarea cu apă din puţuri, condiţionat de asigurarea igienică 

generală şi cu avizul DSP Hunedoara  (Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Hunedoara). 

  
Art. 3. Utiliz ări permise cu condi ţii 
 - construcţiile vor fi executate după stabilirea, printr-un contract prealabil, a 

obligaţiei efectuării lucrărilor de echipare edilitară aferente (în parte sau total) de către 
investitori. 
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 Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai cu avizul primarului şi al 
autorităţilor de gospodărie 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 protecţie faţă de malurile cursurilor de 
apă şi faţă de lucrările de gospodărire şi captare a apelor. 

 Se vor respecta distan ţele minime de protec ţie pentru construire : 
- pentru captări de apă  100 m 
- pentru staţie de epurare   300 m 
- liniile electrice LEA 20 Kv zona de protecţie 10 m 
Distanţele enumerate mai sus pot fi modificate pe baza studiilor de impact întocmite 

de proiectanţii de specialitate şi avizate de autorităţile administraţiei publice şi organele 
specializate. 

 
Art. 4. Utiliz ări interzise 
 Orice construcţie care prin dimensiuni, destinaţie şi amplasare faţă de zonele cu 

echipare tehnico-edilitară asigurată presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul 
din factorii interesaţi. 

 
 
 

CC - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI CONSTRUCŢII 
AFERENTE 

 
CAP. 1. GENERALITĂŢI 
 
Art. 1. Tipuri de zone func ţionale 
CC r    -  subzona c ăi rutiere :  

-   drum national DN 66 ce  străbate teritoriul administrativ de la nord la sud, 
si  portiuni din localitatea resedinta Bacia; 

-  drum judeţean DJ 668D - străbate teritoriul administrativ de la nord spre 
sud, face legatura intre Simeria si Bacia, traversand localitatile Tampa si Bacia; 

-  drum comunal  DC 50 Bacia – Totia ce traverseaza portiuni din localitatile 
Bacia, Petreni si Totia; 

-  drum comunal  DC 44 Simeria Veche - Totia, ce intersecteaza portiuni din 
localitatea Totia; 

-  strazi de acces din intravilanul tuturor localitatilor; 
CC f    -  subzona c ăi feroviare :  

-   calea ferata secundara dubla electrificata 202 Simeria – Petrosani – Tg. 
Jiu ce traverseaza teritoriul administrativ si al localitatilor Bacia si Tampa; 

- triajul Simeria aflat pe raza localitatii Tampa, in partea de vest, impreuna cu 
garile Bacia si Tampa; 

 
Art. 2. Func ţiunea dominant ă a zonei 
 Se păstrează funcţiunile actuale ale subzonelor. 
 
CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ 
 
Art. 3. Utiliz ări permise 
În zona c ăi de comunica ţie rutier ă şi construc ţiile aferente (CCr): 
 - orice construcţii sau lucrări adiacente drumurilor publice care se fac în baza 

planurilor urbanistice şi de amenajare teritorială cu avizul organelor de specialitate ale 
administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie. 

- pentru realizarea zonei de protecţie este necesară:  
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- pentru profil transversal 2 - drum judeţean - 20 m din axul drumului până la 
streaşina acoperişului. 

Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare se vor prevedea măsuri de protecţie 
adaptate profilului existent. 

  
Art. 4. Utiliz ări permise cu condi ţii 
În zona c ăi de comunica ţie rutier ă şi construc ţiile aferente (CCr): 
 Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor 

publice, care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind 
funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi estetică, asigurarea 
acceselor carosabile pietonale şi rezolvarea parcajelor precum şi evitarea riscurilor 
tehnologice de construcţie şi exploatare.  

 Prin amplasare si funcţionare, ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe 
drumurile publice în condiţiile optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele 
carosabile şi pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător 
normativelor şi standardelor tehnice specifice şi se vor prevedea masuri de protecţie 
adaptate profilului existent. 

- Incintele unităţilor de transporturi şi garajele publice vor respecta măsurile şi 
normele admisibile de poluare şi de asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie. 

 
Art. 5. Utiliz ări interzise 
În zona c ăi de comunica ţie rutier ă şi construc ţiile aferente (CCr): 
În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor se interzic: 
 - autorizarea construcţiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile 

corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii.  
 - efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de teren, 

surpări sau ar afecta stabilitatea solului prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de 
construcţii sau care modifică echilibrul pânzei subterane; 

 - depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor inflamabile, explozibile, 
carburanţilor, gazelor lichefiate sau oricăror materiale care, prin natura lor, ar putea 
provoca incendii sau explozii. 

 
 
SP - ZONA SPORT, AGREMENT ŞI PERDELE DE PROTECŢIE 
 
CAP. 1. GENERALITĂŢI 
 
Art. 1. Tipuri de zone func ţionale 
 Tipurile de subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonelor pentru sport, 

agrement si perdele de protectie ale localităţilor sunt:  
 
Localitatea resedinta Bacia   
SP 1 zona stadionului Bacia 
SP 2 zona de agrement din sudul localitatii 
SP v1 zona verde adiacenta cursului Streiului Mic, drumului national DN 66; 
 
Localitatea Tampa    
SP 3 zona iazuri piscicole Tampa; 
SP v2 zona verde adiacenta cursului Streiului Mic si parcul central; 
 
Localitatea Petreni    
SP 4 zona de agrement Petreni; 
SP v3 parcul de la intrarea in localitate; 
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Localitatea Totia    
SP 4 zona iazuri piscicole Totia; 
 
Art. 2. Func ţiunea dominant ă a zonei. 
  Zone verzi , de protecţie zone pentru agrement şi terenuri de sport. 
 
 CAP. 2. UTILIZAREA FUNC ŢIONALĂ A TERENURILOR 
 
Art. 3. Utiliz ări permise. 
 Construcţii şi amenajări specifice desfăşurării activităţii sportive, de agrement. 

Construcţii necesare întreţinerii terenului de sport, terenul de sport va fi orientat pe direcţia 
nord-sud.  

Art. 4. Utiliz ări permise cu condi ţii 
 Autorizaţiile de construire se vor elibera pe baza unui plan urbanistic de detaliu 

(PUD). 
 
CAP. 3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 
 
3.1. Reguli cu privire la asigurarea acceselor  
 
Art. 5. Accese carosabile   
          Se va asigura accesul la zona de agrement  fără perturbarea traficului.   
Art. 6. Accese pietonale 
  Asigurarea accesului pietonal dintr-o cale publică. 
Art. 7. Parcaje 
 Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute locuri 

de parcare pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de capacitatea 
construcţiei - 1 loc de parcare la 30 de persoane.  

Zonele de agrement vor avea prevăzute parcaje pentru a nu perturba traficul. 
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V. PREVEDERI  LA NIVELUL  ZONELOR  FUNC ŢIONALE  DIN  
EXTRAVILAN 

 
 

 
Tipurile de zone funcţionale din extravilanul localităţilor sunt următoarele: 

 
•••• TDA - ZONA CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ 

Zona cuprinde terenurile arabile din nordul teritoriului, păşunile şi fânaţele 
adiacente suprafeţelor de intravilan precum şi pasunile din est, structurată în subzonele: 

- A      - zone terenuri arabile  
- P      - zone păşuni, păşuni comunale 
- F              - zone fânaţe. 

 
•••• TDF - ZONA CU DESTINAŢIE FORESTIERĂ 

Zona cuprinde terenurile ocupate de păduri în unităţi amenajistice, corpuri de 
pădure comunală şi pâlcuri izolate: 

- Pd      - zone păduri  
- Pdt       - zone păduri, tufişuri  

 
•••• DR - ZONA DRUMURI   
 

                                                         
 
 
 
 
         Întocmit, 
                                                                                          arh. Dan Mihăilă  
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1.  STRUCTURA UAT BĂCIA 
 
 1.1 Localizarea geografic ă 
 
 1.1.1 Aşezare geografic ă 
 

Teritoriul administrativ al comunei Băcia este situat în partea centrală a judeţului 
Hunedoara, şi se învecineaza cu teritoriile oraşelor Simeria la nord şi nord-vest, oraşul Călan la 
sud, municipiile Hunedoara şi Deva la vest, şi al comunelor Mărtinesti şi Turdaş, la est..  

 
 1.1.2 Suprafa ţa 
 

Dimensiunile teritoriului administrativ al comunei Băcia sunt de 7,27 km pe direcţia nord – 
sud, 7,05 pe direcţia vest – est şi suprafaţa de 28,965 kmp (0,408% din suprafaţa judeţului) şi se 
învecinează cu teritoriile administrative ale următoarelor localităti : 

- La nord şi nord-vest cu oraşul Simeria; 
- La sud cu oraşul Călan; 
- La vest cu municipiile Hunedoara şi Deva; 
- La est cu comunele Mărtineşti şi Turdaş; 

 
 1.2 Cadrul natural 
 
 1.2.1 Clima 
 

Microzona Băcia este influenţată de climatul văii Mureşului, concretizat de un tip zonal 
colinar cu nuanţe mediteraneene, pe de o parte si de culoarul raului Strei pe de alta parte. 

Temperaturile medii anuale ale zonei se situează între 9 şi 11ºC, variaţia sezonieră a 
valorilor temperaturii fiind următoarea: -1 la -3ºC (ianuarie), 10 la 11ºC (aprilie), 20 la 21ºC (iulie) 
şi 11ºC (octombrie), pentru ca amplitudinea termică anuală să oscileze între 22 şi 23ºC. În ceea 
ce priveşte umiditatea relativă a zonei, s-a ajuns la valoarea de 72-73 %, premisă pentru 
dezvoltarea unei vegetaţii relativ bogate. 

Din punctul de vedere al cantităţii de precipitaţii, zona în studiu, deţine valori medii de 350-
400 mm în sezonul cald şi de 200-300 mm în cel rece. Numărul anual de zile cu precipitaţii 
oscilează între 120 şi 130 de zile, în timp ce un interval de 25 la 50 de zile este ocupat de 
perioada cu strat de zăpadă. Cât priveşte circulaţia aerului, predominantă este direcţia nord-
vestică 

 
 1.2.2 Relief 
 

 Situat în partea central-vestică a Transilvaniei, acesta este străbătut pe direcţia sud – nord 
de culoarul râului Strei, afluent important al râului Mureş, care împarte teritoriul administrativ în 
două zone – cea de vest, plană, cu destinatie exclusiv agricolă cu o înalţime maximă de 226,02 m 
(dealul Tâmpa) şi cea de est, cu un relief vălurit şi in mare parte împădurit, care culminează cu 
înălţimi de max. 406,20 m, între satul Totia şi satul Jeledinţi, din comuna vecină Mărtineşti. 
 Peisajul este cu preponderenţă unul plat, de podiş, cu zonă de câmpie în partea nordică şi 
nord vestică, şi deluros în extremităţile estice şi sud-estice. 

 
 1.2.3 Flora 
 

 Este caracteristică zonei de podiş, cu influenţe ale zonei mai înalte în partea de sud-est şi 
vegetaţie tipică de câmpie în nord, ambele bine reprezentate. Astfel, în zona înaltă întâlnim pe 
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lângă pajişti colinare majoritatea speciilor de foioase cunoscute in România, alături de o mare 
varietate de fructe de pădure şi plante medicinale, care continuă si în zona de câmpie, unde 
predomină ierburile şi tufişurile alături de pâlcuri izolate de foioase şi pe alocuri vegetaţie de baltă. 

 
 1.2.4 Fauna 
 

 Bogat reprezentată, fauna este caracteristică zonei transilvănene de câmpie şi deal. 
Astfel, în zona deluroasă din sud-est întâlnim specii de ierbivore, câteva carnivore mijlocii şi în 
ape diverse specii de peşti, reptile şi batracieni. În zona de câmpie din nord predomină 
rozătoarele şi păsările răpitoare. 

 
 1.2.5 Geologie şi Geotehnic ă 
 

 Din punct de vedere geologic, în partea mai inaltă din sud-est,  seria mezometamorfică are 
cea mai mare extindere şi este reprezentată prin diferite varietăti de gnaise, paragnaise, 
amfibolite, micaşisturi. Atât materialul premetamorfic, cât si metamorfozarea sa sunt foarte vechi, 
vârsta lor fiind atribuită de geologi anteproterozoicului superior cca. - 2600 mil. ani. Rocile 
sedimentare care s-au depus ulterior pe formaţiunile cristaline se întalnesc în partea nordică a 
teritoriului. Astfel, ele sunt alcătuite din gresii cu intercalaţii de conglomerate, nisipuri şi marne 
având vârsta cretacică. 

Normativul P100-/2004 încadrează comuna Băcia în zona seismică având ag  =  0,16 şi 
perioada de colţ Tc = 0.7sec. Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este de 90 cm faţă de 
C.T.N. neacoperit. 

 
 1.2.6 Reţeaua hidrografic ă 
 

 Bazinul hidrografic ce dispută cursurile de apă de pe teritoriul comunei este cel al râului 
Strei,  colector al tuturor cursurilor de apă din zonă. În partea estică predomină văile bine 
conturate, cursurile de apă fiind de tipul pre-montan, cu aspect de torenţi, care îşi încetinesc 
curgerea înspre centrul teritoriului, în zona de câmpie, aproape de vărsare. Văile din vest (pârâul 
Valea Băcia) au aspect tipic de câmpie, cu un traseu foarte sinuos, datorită variaţiei mici de 
înălţime a terenului. 

Canalul Strei (Streiul Mic) este un curs de apă artificial, în mare parte regularizat, creeat din 
vechime, pentru alimentarea cu apă a instalaţiilor tehnologice rurale de pe sectorul Călan – 
Simeria. 

 
 1.2.7 Calitatea factorilor de mediu 
 

Cadrul natural existent nu ridică probleme deosebite, acesta fiind caracteristic zonei de 
podiş din extremitatea vestică a Transilvaniei. Cursul principal de apă – râul Strei are traseu în 
general rectiliniu, cu mici inflexiuni în zonele localităţilor Petreni şi Totia, în funcţie de structurile 
geologice întâlnite. Alocuri, în zona sud-estică, acolo unde văile se adâncesc şi traseul apelor 
este dictat de diverse structuri geologice, apar fenomene de inundaţii locale şi alunecări de maluri, 
datorate ploilor torenţiale şi în mare masură din cauza neîntreţinerii drumurilor de exploatare şi 
colmatării rigolelor. Aceste suprafeţe sunt mici, de ordinul zecilor de metri pătraţi, astfel încât nu 
prezintă riscuri majore. 

Clima prezentă pe raza comunei este una temperat – continentală, cu veri lungi, ierni 
blânde şi anotimpuri de trecere scurte. În timpul primăverii, datorită topirii zapezilor căzute pe 
versanţii cu expoziţie nordică, se mai notează local fenomene de şiroire şi torenţi. În aceeaşi 
perioadă, mai apar fenomene locale de mici alunecări de teren, datorate umflării pachetelor 



7 
 

argiloase şi prezenţei unor izvoare. Suprafeţele amintite sunt mici, ele nu prezintă riscuri majore şi 
sunt poziţionate în extravilanul localităţilor, având destinaţia de păşuni. 

Una dintre resursele naturale ale zonei este lemnul, aflat în parchete şi composesorate 
private. Au existat din păcate exploatări de masă lemnoasă intense şi necontrolate, în estul 
teritoriului, drept dovadă existenţa unei bogate reţele de drumuri de exploatare, fapt ce a condus 
la alterarea locala a mediului. Aceleaşi exploatări conduc şi la unele fenomene de şiroire pe văile 
din zonă, în special în perioada verii, cursurile de apa luând un aspect vijelios, de torent. 

Este impetuos necesară în acest sens o acţiune de reîmpădurire a unor suprafeţe, pe raza 
localităţilor Totia si Petreni. 

Activitatea de bază a locuitorilor comunei – agricultura – nu generează aspecte negative de 
mediu, dar practicarea acesteia în mod organizat ar putea duce la folosirea la întreaga capacitate 
a terenurilor agricole arabile existente – în prezent folosite în proporţie de cca. 70 %.  

Datorită punerii în funcţiune a staţiei de epurare din localitatea Tâmpa, şi a reţelei 
centralizate de canalizare, apele uzate menajere sunt evacuate în mod adecvat. Exceptie face 
localitatea Totia, unde există bazine vidanjabile şi puţuri absorbante, care alterează solul şi pânza 
freatică. 

Evacuarea apelor meteorice se face  în rigole stradale şi cursuri de apă. 
Pentru eliminarea acestor probleme, este necesară realizarea sistemelor de canalizare 

locală şi a unei staţii de epurare pentru localitatea Totia, sau racordarea cu utilitaţile apă – canal la 
localitatea vecină Simeria Veche. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia nu există nici o unitate industrială generatoare 
de poluare. Depozitul logistic de pe raza localităţii Băcia prin natura sa funcţionala nu generează 
poluare . Micile unităţi de prestari – servicii şi depozitări aflate pe raza localităţilor Băcia, Tâmpa 
Petreni şi Totia prin dimensiunea activităţii acestora nu produc efecte negative. 

Pe teritoriul localităţii Totia au fost executate o serie de iazuri piscicole prin excavaţia 
balasturilor şi nisipurilor din maluri, acestea devenind zone de agrement, în localitatea Tâmpa 
lucrările de execuţie a iazurilor piscicole se afla in desfăşurare, la data elaborării PUG.  Aceste noi 
funcţiuni la nivel de comună creeaza premisele unei dezvoltări ulterioare pe acest segment de 
activitate. 

 
 1.2.8 Factori de risc natural 
 

Facând un inventar al  zonelor cu riscuri naturale, le putem considera cu impact  scăzut. 
Suprafeţele ce prezinta riscuri de alunecări de teren pot fi ameliorate prin terasări şi taluzări 
urmate de acţiuni de înierbare, plantare de arbuşti sau chiar pomi. 

Zonele agricole şi de intravilan din Lunca Streiului sunt protejate faţa de viituri de digul de 
pământ paralel cu râul Strei şi terasamentul drumului naţional DN 66. 
 Nu sunt afectate utilităţi, drumuri sau construcţii. 

În situaţia unor eventuale alte revărsări ale apelor din limitele arătate, vor fi afectate doar 
grădini şi livezi ale unor proprietăţi din zona mai apropriată văilor pârâurilor. 

 
 1.2.9 Factori de risc antropic 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia nu există nici o unitate industrială generatoare 
de poluare, de asemenea nici unităţi industriale de depozitare.  
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 1.3 Zone protejate, peisaj cultural national 
 
 1.3.1 Patrimoniu natural protejat 
 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia, nu exista parcuri naţionale, naturale, rezervaţii 
sau monumente ale naturii, de asemenea nu s-a semnalat nici un sit de interes comunitar 
NATURA 2000. 

 
 1.3.2 Patrimoniu construit protejat 
 

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Băcia este identificat următorul monument 
istoric: 

 
NR. COD_LMI DENUMIRE PROTECŢIE 

1. HD-I-m-B-03246 Băcia - Biserica Ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' 50 m 

 
Faţă de acesta, este instituită o zonă de protecţie de 50 m, lucrările din această zonă fiind 

necesar a se aviza de către Direcţia Judeţeana de Cultură Hunedoara. 
 
 1.4 Reteaua de localitati 
 
 1.4.1 Structur ă, ierarhizare 
 
   Din analiza situaţiei existente a etapei precedente se pot sintetiza unele caracteristici 
specifice ale reţelei de localităţi din comuna Băcia, în raport cu obiectivele majore de dezvoltare a 
teritoriului judeţean, naţional si european. 
   Teritoriul comunei Băcia are o structură teritorială ce cuprinde 4 localităti (Băcia – 
reşedinţă, Tâmpa, Petreni şi Totia). 
   După numărul de locuitori, comuna Băcia este o comună de talie mică (cca. 1700 loc.). 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   Promovarea unor noi relaţii urban – rural  este un obiectiv major promovat de Uniunea 
Europeană în documentele strategice, atât pentru dezvoltarea reţelei de localităţi cât şi pentru 
revitalizarea zonelor rurale aflate în declin. În acest sens, lipsa de informaţie şi reticenţa autorităţilor 
în realizarea parteneriatelor constituie o frâna care va întarzia accesarea fondurilor UE şi ar putea 
conduce la creşterea decalajelor de dezvoltare în teritoriile rurale. 
   Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal  sau realizarea de parteneriate între 
localităţi rurale pentru asigurarea serviciilor teritoriale. 
   Coridorul IV paneuropean şi traseele de mare viteză ce străbat vecinătatea teritoriul 
comunei Băcia la nord, pe de o parte, şi drumul european E 79 (DN 66) ce traversează teritoriul de 
la nord la sud pe de alta parte creează şansa racordării la teritoriul european şi vor antrena 
dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a acestora, prin accesibilitatea sporită, prin posibilitatea 
dezvoltării unor activităţi economoce favorizate de prezenţa autostrăzii. 
 
 1.4.2 Dotări şi servicii sociale 
 
   Dotări înva ţământ 
   Atât în localitatea de reşedinţă cât şi în satele aparţinătoare funcţionează unităţi de 
învăţământ preşcolare şi şcolare primare. În localitatea reşedinţă Băcia,  pe lângă grădiniţa cu 
program normal şi şcolile primare cu clasele I – IV funcţionează şi gimnaziu V - X. 
   Oportunit ăţi si priorit ăţi : 
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   Creşterea şi diversificarea serviciilor de educaţie, pe lângă extinderea şi dezvoltarea ofertei 
de servicii în domeniul perfecţionării şi orientării resurselor de muncă. 
   Dotări s ănătate 
   Dotările în domeniul asistenţei medicale la nivel de comună sunt sub nivelul mediu pe ţara, 
accesul redus la serviciile de sănăatate având repercursiuni asupra stării generale de sănătate, a 
creşterii mortalitătii, mortalitătii infantile şi în final asupra nivelului de trai. Activitatea localităţilor este 
influenţată de asigurarea dotărilor de sănătate. 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   Asigurarea condi ţiilor optime pentru îmbun ătăţirea st ării de s ănătate  presupune 
măsuri de atragere a personalului calificat medical în mediul rural, modernizarea unităţii medicale 
existente (dispensar Băcia) şi crearea de noi unităţi medicale dotate corespunzător. 
 
   Dotări culturale 
   Dotările culturale se află într-un oarecare declin, din cauza suportului financiar redus şi a 
schimbării mentalităţii cu privire la informaţia culturală. Renunţarea la proiecţiile de filme în sălile de 
cămine culturale este un aspect general ce se înscrie în tendinţele la nivel naţional.. 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   În vederea stopării acestor fenomene sunt necesare măsuri concrete care s ă conduc ă la 
îmbun ătăţirea şi diversificarea  dot ărilor de cultur ă în corelare cu nevoile popula ţiei, precum 
şi cu resursele de patrimoniu cultural al comunei.  Pe lânga fondurile la nivel naţional şi judeţean, 
mai sunt de menţionat şi fondurile comunitare de dezvoltare rurală care în prezent se orientează şi 
spre valorificarea patrimoniului cultural local. 
 
 1.4.3 Echiparea tehnico – edilitar ă 
 

La data elaborării Planului Urbanistic General, lucrările de alimentare cu apa potabilă şi 
canalizare,  lucrări finanţate de Guvernul României şi Uniunea Europeană sunt finalizate în toate 
localitătile comunei, mai putin canalizarea bdin localitatea Totia. 
   În ceea ce priveşte calitatea vieţii, populaţia este descurajată în folosirea cursurilor 
inferioare ale apelor curgătoare pentru activităţi de agrement. De asemenea, ele reprezinta un 
impact negativ asupra florei şi faunei acvatice. Impactul asupra mediului natural include degradarea 
solului, creşterea riscului producerii alunecărilor de teren şi influenţa negativă asupra faunei şi florei 
acvatice. 
   Direc ţie de dezvoltare – dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 
în concordanţă cu prevederile directivelor europene, având ca finalitate oferirea unor servicii de 
calitate consumatorilor, la preţuri accesibile, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, a 
economisirii resurselor de apă şi a protecţiei mediului. 
   Principalele obiective specifice se înscriu în Strategia Naţională privind dezvoltarea 
serviciilor publice de gospodărire comunală până în anul 2030 şi au în vedere: 
   - descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare; 
   - extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului 
de acces al populaţiei la acestea; 
   - atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare; 
   - promovarea parteneriatului social; 
   - pregatirea profesională – factor major în creşterea nivelului de calitate a serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi canalizare; 
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 1.4.4 Locuire 
 
   Analiza situaţiei existente a locuirii în comuna relevă faptul că 100% din numărul total de 
locuinţe este în proprietate privată. 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   Pentru asigurarea unui confort corespunzător al locuirii sunt necesare acţiuni de extindere 
controlată a fondului de locuinţe. Dezvoltarea fondului de locuinţe trebuie sa aibă în vedere atingerea 
parametrilor de confort cu privire la dimensiunile suprafeţei locuibile, echipare cu instalaţii de apă, 
canalizare şi încălzire, realizarea confortului termic, a siguranţei şi exigenţei de ordin tehnic şi 
estetic. 
   Respectarea caracteristicilor locuirii tradi ţionale în construc ţia şi reabilitarea 
locuin ţelor este o prioritate, având în vedere fondul cons truit existent, specific. 
 
 
 1.5 Infrastructuri tehnice majore 
 
1.5.1 Gospod ărirea apelor 
 

Teritoriul comunei Băcia este străbătut de cursul de apă al râului Strei pe direcţia sud – 
nord, cursul principal ca şi debit şi permanenţă. Tot acesta este şi colectorul tuturor cursurilor de 
apă secundare, cu vărsare în râul Mureş înspre nord, pe teritoriul oraşului Simeria.  Pe raza 
teritoriului administrativ al comunei Băcia exista un dig de apărare împotriva inundaţiilor, care 
porneşte de pe raza localităţii Călan şi se termină în taluzul drumului naţional DN 66, aproape de 
intersecţia acestuia cu DN 7. 

Pe teritoriul comunei Băcia şi al oraşului Călan a fost executat un canal de aducţiune 
denumit Canalul Strei sau Streiul Mic, în mare parte regularizat, cu malurile protejate, menit să 
alimenteze cu apă diverse instalaţii hidraulice meşteşugăreşti din zonă. 

Lucrările hidro – ameliorative de pe raza comunei Băcia se evidenţiază în diguri de apărare 
împotriva inundaţiilor din viituri şi lucrări de drenaj. Cele mai importante sunt protecţiile împotriva 
inundaţiilor, cu diguri din pamânt, acestea protejând împotriva revărsărilor Streiului o parte din 
terenurile agricole ale localităţilor Băcia şi Tâmpa.  

Lucrări de regularizare de cursuri de apă s-au realizat şi pe raza localităţilor Băcia şi 
Tâmpa (canalul Strei), corecţii de albie şi protecţie de maluri cu elemente din beton armat şi 
gabioane din piatră. În zona nord-vestică, de câmpie, a teritoriului administrativ al comunei Băcia, 
există o serie de canale de drenaj, executate în perioada comunistă in amplul program de 
asanare a terenurilor pentru punerea acestora în valoare ca şi terenuri agricole. 

La data elaborării documentaţiei, lucrările de amenajare hidroenergetică a râului Strei pe 
sectorul Subcetate – Simeria sunt în desfăşurare, ultima schemă de amenajare fiind cea conform 
avizului 91/2012 al CTE Hidroelectrica SA Bucureşti, cu 7 trepte de cădere, care includ pe 
teritoriul administrativ al comunei un lac de acumulare, un canal de derivaţie şi amenajarea CHE 
Băcia.  

 
1.5.2 Reţeaua de c ăi de comunica ţii şi transport 
 

Comunica ţii şi transport rutier  
Pe teritoriul comunei circulaţiile importante sunt cele auto, acestea desfasurându-se pe 

arterele principale de acces în zonă - drumul naţional DN 66, drumul judeţean DJ 668D, şi pe o 
serie de drumuri comunale şi de exploatare, ce se desprind din acestea. 

În legătură cu zonele învecinate, drumul judeţean DJ 668D face legătura cu oraşul vecin 
Simeria. Relaţia cu celelalte vecinătăţi se face pe drumul naţional  DN 66. Înspre teritoriile 
administrative estice şi vestice (Hunedoara, Deva, Mărtinesti şi Turdaş) nu există drumuri de 
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acces practicabile, legăturile fiind făcute pe drumuri de exploatare şi forestiere. Drumul naţional 
DN 66 şi drumul comunal DC 40 fac legătura cu localităţile din estul comunei, acestea drenând şi 
reţeaua de drumuri de exploatare şi forestiere din zonă. 

Situaţia drumurilor la nivel de comună se prezintă astfel : 
- Drum naţional DN 66 – 9,69 km modernizat 2010, cu îmbrăcăminte asfaltică de 

la km. 204+525 sud la km. 210+210 dr. si 209+885 stg. sud. 
- Drum judetean DJ 668D Simeria – Băcia  – 4,15 km, intersecţie cu DN 7 pe raza 

localităţii Simeria, si cu DN 66 la km. 205+635 modernizat 2010, cu 
îmbrăcăminte asfaltică ; 

- Drum comunal DC 50 Băcia – Petreni - Totia – 3,21 km, din care : 
o 2,01 km Bacia – Petreni drum modernizat 2012, cu îmbrăcăminte 

asfaltică, intersecţie cu DN 66 la km. 205+870 ; 
o 1,20 km Petreni – Totia drum nemodernizat, greu practicabil ; 

- 99,20 km drumuri de exploatare, agricole şi forestiere ce fac legături între diverse 
zone şi localităţi, drumuri nemodernizate ; 

- Străzi în intravilan – 16,22 km modernizate, cu îmbrăcăminte asfaltică şi rigole 
stradale, în proporţie de 98 %, din care 8,95 km străzi în intravilanul localităţii 
reşedintă Băcia. 

 
Comunica ţii şi transport feroviar  
Localitatea reşedinţă Băcia şi satul Tâmpa au o legatura facilă cu sistemul feroviar,  

reprezentată de traseul secundar de cale ferată dublă electrificată 202 – Simeria – Petroşani - Tg. 
Jiu, cu staţii de gară şi halte CF în ambele localităţi. Traseul căii de comunicatie feroviară ce 
strabate teritoriul comunei se desfăşoară pe o lungime de 5,22 km. 

Posibilitatea de utilizare a sistemului feroviar este atât pentru călători cât şi pentru marfă, 
întrucât pe raza localităţii Tâmpa există triajul CF ce deserveste nodul de cale ferată Simeria. 

 
1.5.3 Reţele electrice 
 

Teritoriul administrativ al comunei Băcia se intersectează în partea centrală  cu Linia 
Electrică Aerienă LEA 220kV Mintia – Alba Iulia. Conform avizului Companiei Naţionale de 
Transport al Energiei Electrice – Sucursala de Transport Timişoara nr. 4439 din 24.05.2013, zona 
de protecţie şi siguranţă faţă de reţele se constituie într-un culoar terestru de 55 m lăţime (27,5m 
stânga + 27,5 m dreapta faţă de axul liniei) pentru reţelele de 220 kV. 

Toate localităţile de pe raza comunei Băcia sunt alimentate cu energie electrică prin 
intermediul unor linii electrice aeriene de 20 kV, provenind din staţia de transformare 220 - 110 kV 
– 20 kV Peştiş. Reţelele de distribuţie sunt aeriene, din posturi de transformare aeriene de 20 kV 
– 0,4 kV, pe trasee ce urmăresc străzile de acces. Iluminatul stradal este şi el prezent în toate 
localităţile, pozat pe stâlpii de JT din intravilan. 

 
1.5.4 Reţeaua de transport gaze naturale 

 
Teritoriul administrativ al comunei Băcia este străbatut în traseu îngropat pe direcţia sud – 

nord-est de magistralele de înalta presiune de transport gaze Vest 1 , Vest 2 si Vest 3. 
Configuraţia magistralelor se regăseşte pe planşele de reglementări edilitare ale PUG, 

traseul acestora fiind în general în extravilan, fara afectarea porţiunilor de intravilan.  
Din staţia de reglare şi măsurare Băcia sunt alimentate cu gaze naturale pe reţea de joasă 

presiune toate localităţile comunei. Traseul conductelor de distribuţie  de gaze JP urmăreşte în 
general drumurile de acces principale şi sunt montate suprateran, cu porţiuni îngropate în zona 
acceselor. 
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1.5.5 Reţele de telecomunicatii 
 

Teritoriul  comunei  este  străbătut  în  direcţia  nord  -  sud  de  un  cablu  telefonic 
interurban, care intră pe teritoriul comunei la Tâmpa şi iese la Băcia. Este pozat pe partea 
dreaptă a drumului comunal DC 122 Simeria - Tâmpa   - Băcia, respectiv a drumului naţional 
DN 66 Haţeg - Călan - Simeria. 

Sunt prezente şi reţelele de telefonie mobilă, în masura în care, datorită reliefului, 
acoperirea cu semnal GSM este prezentă.  

Există reţea de televiziune prin cablu în localităţile Băcia, Tâmpa şi Petreni, cu toate că 
majoritatea utilizatorilor folosesc reţele digitale şi transmisii – recepţii prin satelit, acoperirea fiind 
foarte bună. 

 
1.5.6 Gospod ărire comunal ă 
 

Pe teritoriul comunei nu există unităţi de gospodariră comunală şi platforme de depozitare 
a deşeurilor, acestea fiind preluate în mod organizat de către firme de profil din oraşul Simeria. 

Cimitirele săteşti sunt bine organizate şi delimitate, există în toate localităţile comunei, în 
strânsa legătură cu zonele funcţionale aferente cultelor.  
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 1.6 Zonificarea teritoriului 
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse in limita teritoriului administrativ al comunei Băcia, 

ilustrează categoriile de folosinţă ale terenurilor, conform evidenţelor cadastrale şi al 
reglementărilor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General : 
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EXTRAVILAN  1211,857 617,345 58,040 411,455 18,026 33,462 0,000 121,150   2.471,176    

INTRAVILAN 105,517 100,556 1,632 0,000 28,946 53,007 107,107 0,000      472,588     

TOTAL 1317,374 717,901 59,672 420,536 46,972 86,469 107,107 121,150   2.896,542     

% DIN TOTAL  45,48      24,78       2,06      14,52     1,62  2,99      3,70      4,18     100% 

 

Zona func ţional ă 
EXISTENT PROPUS PROCENT % 

DIN TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENTAJ 
COMPARATIV 

EXISTENT / 
PROPUS arie (Ha) arie (Ha) 

INSTITUŢII ŞI SERVICII 3,866 3,866 0,82 0,00 
LOCUINŢE DE TOATE TIPURILE 55,162 239,947 50,77 334,99 
UNITĂŢI AGRO - ZOOTEHNICE 3,149 3,149 0,67 0,00 

CĂI DE COMUNICAŢTIE RUTIERE 15,539 38,585 8,16 148,31 
CĂI DE COMUNICAŢTIE FEROVIARE 37,434 37,434 7,92 0,00 

DESTINAŢIE SPECIALĂ 6,128 0,000 0,00 -100,00 
PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITE 30,675 64,324 13,61 109,70 

SPAŢII VERZI AMENAJATE  3,003 18,311 3,87 509,76 
SPAŢII PENTRU SPORT ŞI 

AGREMENT 17,546 1,405 0,30 -91,99 

CONSTRUCŢII TEHNICO - EDILITARE 0,402 1,945 0,41 383,83 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, 

CIMITIRE 3,455 9,277 1,96 168,51 

TERENURI AGRICOLE 245,263 44,359 8,74 -81,46 
APE CURGĂTOARE ŞI STĂTĂTOARE 3,753 9,986 2,11 166,08 

 
TOTAL INTRAVILAN  425,375 472,588  11,10 
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   Obiectiv – dezvoltarea durabil ă şi armonioas ă a teritoriului prin asigurarea unei 
structuri echilibrate de utilizare a resurselor şi în acord cu nevoile economice şi sociale ale 
localit ăţilor. 
2.  STRUCTURA SOCIO – DEMOGRAFICĂ 
 
 2.1 Evolu ţia popula ţiei şi poten ţialul demografic 
 

Populaţia comunei este într-o continuă descreştere, la aceasta contribuind în primul rând 
dispariţia locurilor de muncă din zonele urbane industriale învecinate. 

 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Popula ţie prezent ă 700 663 257 79 1699 
Barbaţi 345 327 119 38 829 
Femei 355 336 138 41 870 

0 - 15 ani (B + F) 94 94 18 8 214 
16 - 55 ani (F) 205 195 78 17 495 
16 - 60 ani (B) 244 206 78 18 546 

peste 55 ani (F) 73 82 53 23 231 
peste 60 ani (B) 84 86 30 13 213 

Populaţie ocupată 231 279 17 5 532 
Şomeri 218 163 139 33 553 
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Popula ţie 731 707 266 82 1786 
Numărul persoanelor 

prezente                                                      700 663 257 79 1699 

Numărul persoanelor 
temporar absente 12 14 6 - 32 

Numărul persoanelor 
plecate pe perioadă 

îndelungată 
18 30 3 3 54 

Numărul persoanelor 
temporar prezente 1 1 - - 2 

 
 Populaţia după naţionalitate per total comună se prezintă astfel: 

 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Popula ţie 731 707 266 82 1786 
Români 640 702 262 82 1686 
Maghiari 79 5 3 - 87 
Germani 1 - 1 - 2 
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Ţigani 8 - - - 8 
alte naţionalităţi 3 - - - 3 

 
- Numărul de gospod ării 

Predomină gospodariile de tip adunat, cu construcţii închise cu ziduri înalte, şi anexe 
grupate perimetral, bine delimitate de zona agricolă. Starea acestora este în general buna, cu 
fronturi stradale bine definite şi închise. 

 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Numărul de gospod ării 250 243 102 38 633 

numărul clădirilor 280 213 108 64 665 

numărul camerelor de locuit 861 775 377 165 2178 

suprafaţa camerelor de locuit 15941 13230 6234 2798 38203 
 
 

 2.2 Resurse umane 
 

Formulele de estimare a dinamicii în viitor a populaţiei, în condiţiile date sunt nerelevante, 
ele aplicându-se în condiţiile unei stabilităţi economice, politice şi legislative, şi nu unei etape 
prelungite de tranziţie. 

Având în vedere imposibilitatea reală de a determina pentru perioada următoare a unui 
indice de ocupare a forţei de muncă, respectiv a ratei de ocupare a populaţiei active, nici din acest 
punct de vedere nu se poate estima procentual o dinamică a locuitorilor, din contră apreciindu-se 
o scădere a sporului migratoriu, datorat cheltuielilor generate de transport şi a inconfortului 
acestuia. 

În concluzie, la stabilirea zonării funcţionale, a propunerilor urbanistice şi a regulamentului 
de urbanism, pentru următorii 10 ani s-a considerat în general că dinamica populaţiei stagnează, 
dar s-au propus variante de ridicare a nivelului de trai, prin intervenţii la nivel de dotări edilitare, şi 
căi de comunicaţii, singurii factori care ar determina o posibilă stabilitate şi dezvoltare 
demografică. 

Avand în vedere lipsa în prezent a unei activităţi industriale pe raza teritoriului administrativ 
al comunei Băcia, în acest domeniu forţa de muncă depăseste oferta, în perioada următoare. 

Pe de altă parte, reducerea şi încetarea activităţilor industriale majore din zonele 
învecinate, reduc migrarea forţei de muncă înspre aceste zone. 

În acest sens s-a propus o reorientare a activităţilor productive spre sfera prestărilor de 
servicii locale şi zonale, a turismului şi agroturismului, precum şi de dezvoltare a sectorului agricol 
şi agro – zootehnic.  
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3.  STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 
 
 3.1 Profilul economic, tradi ţii economice ale comunei B ăcia 
 

Pe teritoriul comunei nu funcţionează unităti industriale de amploare, acestea fiind 
concentrate în zonele urbane învecinate, şi care au absorbit majoritatea forţei de muncă active. S-
au semnalat însă dezvoltări ale unor mici industrii locale, în ceea ce priveşte zona de prestări – 
servicii, suprafeţe şi amplasamente evidenţiate în zona de comerţ şi servicii. 

 
 3.2 Agricultura, zootehnia, silvicultura, piscicul tura 

 
 3.2.1 Agricultura, zootehnia 
 

Terenul agricol arabil existent pe teritoriul comunei este situat în partea centrală, nordică si 
vestică, de luncă a râului Strei în procent de 45,48 %, dar şi adiacent suprafeţelor de intravilan. 
Acest procent, împreuna cu condiţiile de relief şi climă favorabile sunt premisele unei dezvoltări 
continui a activităţilor agricole, tradiţionale în zonă. Pe lângă aceasta, zonele propice cultivării 
pomilor fructiferi şi viţei de vie, omniprezente în fiecare localitate şi trup component completează 
gama bogată de activităţi agricole, acestea fiind în procent de 2,06% din teritoriu.  

Procentul de 24,78 % de fânaţe şi păşuni denotă o direcţie pastorală de dezvoltare a 
agriculturii, la aceasta contribuind şi menţinerea în mare măsură a ocupaţiilor tradiţionale de 
crestere a animalelor – bovine şi ovine. Totuşi, se impune o anumită creştere a numărului de 
animale raportată la numărul de locuitori, pentru a veni în sprijinul întreţinerii corecte şi profitabile 
a zonelor de păşunat şi a fânatelor. 

În sprijinul dezvoltării continue a activitaţilor agricole, se impun o serie de măsuri la nivelul 
întregului teritoriu administrativ : 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea căilor de acces dintre localităţi, acolo unde există 
o mare densitate de animale pe cap de locuitor şi cu importante suprafeţe de 
livezi ; 

- Dezvoltarea echipării tehnico – edilitare necesare, prin soluţii cât mai economice, 
prin folosirea dotării edilitare existente ; 

- Acordarea unor facilităti în vederea confortului şi al echipării necesare unor 
activităţi zoo – pastorale şi a activităţilor agro – turistice, în special pentru 
dezvoltarea şi stabilizarea populaţiei în localităţile mărginaşe depopulate, 
pretabile la astfel de activităţi, generatoare de profituri pe plan local ; 

- Crearea de asociaţii cu scop lucrativ, în vederea rentabilizării activităţilor agricole 
de toate felurile . 

 
 3.2.2 Silvicultura 
 

Sectoul silvic este mai slab reprezentat în suprafaţă, în procent de 14,52 % şi se 
concentrează în partea vestică a teritoriului. Având în vedere exploatările necontrolate din 
perioada comunistă şi imediat următoare, se propun doar lucrări de igienizare şi de întreţinere a 
reţelei de drumuri forestiere din zonă. 

O activitate importantă în domeniu ar putea să o constituie valorificarea fructelor de pădure, 
prin organizarea de centre de colectare şi preluare a acestor bunuri, prezente in zona mai înaltă a 
teritoriului.  
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O altă activitate din domeniu, generatoare de profit este valorificarea plantelor medicinale, 
având în vedere unitatea de profil ‘’Fares’’ din Orăştie. 

 
 
 

 3.2.3 Piscicultura 
 

Activitate care abia începe să se dezvolte şi să ia amploare, datorită realizării recente pe 
raza localitătilor Tâmpa şi Totia a unor iazuri piscicole. 

 
 3.2.4 Perspective ale dezvoltarii sectoarelor agri col si silvic 
 
   Unul din principalele obiective ale Planului Naţional de Dezvoltare este relaţionarea 
spaţiului urban cu cel peri – urban, în scopul obţinerii unei mai bune coeziuni economico – sociale; în 
acest sens, sunt încurajate situaţiile în care capacităţile de producţie ale spaţiilor urbane atrag, 
procesează local şi valorifică potenţialul productiv al spaţiilor rurale apropiate. 
   O primă ţintă a acestei politici o constituie agricultura şi silvicultura, pentru care sunt 
alocate fonduri de dezvoltare rurala în perioadă 2007 – 2013. Punerea în valoare a acestor surse de 
finanţare nerambursabilă şi utilizarea lor în dezvoltarea unor zone silvicole este recomandată ca fiind 
un deziderat strategic important pentru dezvoltarea zonei. 
   În perspectivă, zonele agricole ar putea fi dezvoltate intensiv în zonele de luncă ale râului 
Strei, respectiv partea nordică, estică şi centrală a comunei, în scopul de a integra vertical producţia 
lor în lanţul valoric al procesatorilor din judeţul Hunedoara. 
 
 3.3 Industria, construc ţiile 
 

Până la momentul elaborării documentaţiei activitatea industrială nu a existat, fapt datorat 
în mare măsură absortiei de mână de lucru de către marile unităţi industriale din zonele urbane 
învecinate. 

 
 3.4 Turismul 
 

Cadrul natural existent, vecinătatea unor zone turistice importante, şi potenţialul local al 
zonei sunt elementele de bază ale unei posibile dezvoltări ale activităţilor turistice şi de agrement. 
La aceste elemente este necesar a se interveni pentru eficientizare, prin : 

- Dezvoltarea turismului şi a agro – turismului ; 
- Strâns legat de o dezvoltare locală a turismului montan, se recomandă 

extinderea şi organizarea de trasee turistice cu zonele învecinate, având în 
vedere potenţialul deosebit al acestora, turistic şi istoric (munţii Şureanu, cetăţile 
dacice) ; 

 
 3.5 Sectorul servicii 
 

Prin propunerile făcute, dezvoltările în alte domenii de activitate sunt puţine, punctuale, la o 
scară mică şi se referă strict la necesarul în domeniul administrativ, al prestăărilor de servicii 
generale şi imediate, complementare funcţiunilor dominante din intravilan – locuirea. 
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4.  CONTEXTUL TERITORIAL JUDE ŢEAN, REGIONAL ŞI NAŢIONAL 
 
 4.1 Strategii na ţionale cu impact asupra dezvolt ării jude ţului şi comunei 
 
 4.1.1 Strategia de dezvoltare a Regiunii de Vest 
 

Strategia de dezvoltare a Regiunii de Vest reprezintă documentul fundamental al Planului 
de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007 – 2013 şi 
de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi de coeziune ale UE. 

Priorităţile prevăzute în Strategie sunt comparabile cu domeniile de intervenţie stabilite prin 
Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale : creşterea competitivităţii 
economice, infrastructura de transport, infrastructura de mediu, dezvoltarea resurselor umane, 
dezvoltarea capacităţii administrative. 

 
Axe strategice prioritare :  
 
1. Infrastructura de transport şi energie 
2. Competitivitatea economică 
3. Turismul 
4. Cooperarea teritorială 
5. Dezvoltarea rurală 
6. Dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale 
7. Mediul inconjurător 
8. Dezvoltarea urbană 

 
 4.1.2 Programul Opera ţional Regional 2007 – 2013 
 

Obiectiv :  
Sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, echilibrată teritorial, a tuturor 

Regiunilor României, potrivit nevoilor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor  - potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii 
de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive 
de muncă, viaţa şi petrecere a timpului liber. 

MDLPL a fost desemnat Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, potrivit 
deciziei Guvernului nr. 497/2004. Finanţarea POR se face din bugetul de stat, bugetele locale, 
surse private şi prin cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR. 

POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 
a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind împreuna cu celelalte Programme Sectoriale 
(PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regionala a PND şi al Cadrului 
Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială 
dintre România şi statele membre ale UE. 

 
Axele prioritare tematice :  
 

Axa prioritar ă 1 Sprijinirea dezvolt ării durabile a ora şelor – poten ţiali poli de cre ştere 
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    DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 
Axa prioritar ă 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 

DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centura 

 
Axa prioritar ă 3 Îmbun ătăţirea infrastructurii sociale 
    DMI 3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 

   DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor  
sociale 

   DMI 3.3 Îmbunatatirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în caz de urgenţă 

   DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 

 
Axa prioritar ă 4 Sprijinirea dezvolt ării mediului de afaceri regional şi local 

DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijin a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 

   DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregatirea pentru noi 
activităţi 

   DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 
 

Axa prioritar ă 5 Sprijinirea dezvolt ării turismului 
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea / 

modernizarea infrastructurilor conexe. 
   DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru 

valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice 

   DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 
creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică. 

 
Axa prioritar ă 6 Asisten ţa tehnic ă pentru sprijinirea implement ării POR 

DMI 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR. 
   DMI 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate şi informare privind POR 

 
 4.1.3 Planul Na ţional de Dezvoltare 2007 - 2013 
 

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada financiară 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. 

PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită de Comisia Europeană pentru 
utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele Operaţionale prin care se vor 
implementa aceste fonduri. 

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 
României, în vederea reducerii cât mai repede a decalajelor existente fata de UE. Strategia PND 
2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât şi pe 
priorităţile Agendei de la Lisabona şi obiectivele de la Goteborg. 
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PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase priorit ăţi na ţionale  de 
dezvoltare pentru perioada 2007-2013 : 

1 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 
2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
3 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mnediului 
4 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 

capacităţilor administrative 
5 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
6 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
 
Contextul suprateritorial pentru judeţul Hunedoara se raportează la toate aceste strategii 

europene / naţionale / zonale şi cuprinde în principal elemente de definire ale reperelor din 
Conceptul strategic de dezvoltare spaţială privind axele şi polii care structurează teritoriul, precum 
şi elementele determinante de infrastructură tehnică teritorială. 

 
Obiectiv :  
 
Integrarea armonioas ă a teritoriului comunei în spa ţiul jude ţean, regional şi na ţional, 

racordarea la re ţeaua na ţionala şi europeana a polilor şi coridoarelor de dezvoltare 
spa ţială. 
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B.  DIAGNOSTIC GENERAL 
 
Comuna B ăcia 
 
Factori favorabili: 
 

- relief destul de variat, de la cel deluros în sud-est, predominant cu păsuni, până la cel 
specific de luncă din valea Streiului în restul teritoriului, cu terenuri agricole şi livezi; 

- bogate resurse hidrografice de suprafaţă  (râul Strei, iazuri piscicole); 
- stare bună a calităţii apelor râurilor şi iazurilor; 
- patrimoniu construit deosebit, moştenire a perioadei austro – ungare; 
- concentrare de valori de patrimoniu de interes local in satul resedinta (Băcia); 
- concentrarea fondului locativ în cele 4 localitati (Băcia - reşedinta, Tâmpa, Petreni şi 

Totia); 
- populaţie aflată în stagnare, creşteri moderate; 
- spor migrator ridicat în toate localităţle componente; 
- dotări şi servicii medicale mediocre; 
- concentrarea infrastructurii majore de transport si comunicatii formata dintr-o retea 

relativ densa de drumuri si traseu de  CF; 
- existenţa drumului naţional DN 66 şi vecinătatea coridorului intermodal pan-european 

IV, de transport rutier şi feroviar, care asigură anumite conexiuni; 
- existenţa Reţelei trans – europene rutiere şi feroviare TEN-R şi TEN-F în vecinătatea 

nordică a  teritoriului; 
- prezenţa magistralelor de transport energie electrică şi gaze naturale  pe teritoriul 

comunei; 
- concentrarea activităţilor agricole ale comunei în producţia vegetală şi animală; 
- forţa de muncă industrială calificată; 
- potenţial turistic important determinat de potenţialul cultural, istoric şi agroturistic, 

potenţialul piscicol, etc.; 
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Probleme principale: 
 

- risc de alunecări de teren în zone din afara intravilanului; 
- deficient în managementul deşeurilor; 
- patrimoniu natural şi construit insuficient protejat şi valorificat în scop turistic; 
- pericol de degradare a monumentelor istorice şi de arhitectură; 
- localităţi cu scădere de populaţie, ca şi tendinţă generală, combinată cu fenomenul de 

migraţie  urbana şi internaţională; 
- localităţi cu spor natural negativ, ca şi tendinţă generală, combinată cu fenomenul de 

migraţie  urbană şi internatională; 
- zonă afectată de declin demografic şi fenomene demografice negative (natalitate 

redusă, mortalitate crescută, îmbatrânirea populaţiei); 
- îmbatrânirea forţei de muncă; 
- îmbatrânirea fondului de construcţii pentru locuinţe si anexe; 
- zonă cu deficit de medici şi cadre sanitare specializate; 
- în zona estica a comunei reţeaua de drumuri, starea fizică şi capacitatea acestora nu 

asigură fluenţa necesară traficului; 
- reţeaua feroviară prezintă o stare avansată de uzură şi echiparea sa tehnică uzată fizic 

şi moral nu permite desfăşurarea traficului conform exigentelor europene; 
- canalizarea lipseşte în localitatea Totia; 
- agricultura insuficient de performantă pentru competiţia cu piaţa europeană şi practicată 

pe parcele mici - nerentabilă; 
- practicarea unei agriculturi de subzistenţă; 
- viticultura şi pomicultura  necompetitive şi cu fluctuaţii mari anuale; 
- potenţial turistic insuficient valorificat; 
- lipsa unui centru de informare pentru turişti; 
- standardele de calitate şi dotarea unora dintre unităţile comerciale şi de prestări servicii 

nu sunt la nivelul cerinţelor europene; 
- deficit de personal calificat în servicii conexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              întocmit, 
                                                                                           arh. Dan Mihăilă 
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A.  STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA, ECONOMICA SI SOCIALA 
 

 
 
 Planul Urbanistic General constituie documentaţia care stabileşte obiectivele, acţiunile şi 
măsurile de dezvoltare pentru o localitate existentă sau viitoare pe o perioadă determinată pe 
baza analizei multicriteriale a situaţiei existente. Ele orientează aplicarea unor politici în scopul 
construirii şi amenajării teritoriului localităţii, politici ce îşi propun între altele, restabilirea dreptului 
de proprietate şi statuarea unor noi relaţii socio-economice în perioada de tranziţie spre 
economia de piaţă. 
 Planul Urbanistic General al comunei Băcia a fost elaborat conform Legii nr. 50/1991 şi a 
anexelor acesteia, precum şi al ordinului privind metodologia de elaborare si conţinutul - cadru al 
Planului Urbanistic General (ordin 13.N/10.03.1999). 
 Actuala documentaţie reprezintă faza finală a PUG Băcia şi este elaborată la comanda 
Primăriei Băcia,  pe baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Băcia. 
 Aprobarea documentaţiei urmează a fi emisă de catre Consiliul Local al comunei Băcia, pe 
baza avizelor factorilor interesaţi. 
 Odată aprobată, documentaţia capătă valoare juridică, fiind opozabilă, între organismele 
administraţiei locale ce urmăresc aplicarea ei şi diverşii solicitanţi. 
 Prevederile Planului Urbanistic General aprobat, devin obligatorii pentru toţi factorii, ele 
putând fi modificate printr-un nou Plan Urbanistic General. 
 Pe baza Planului Urbanistic General aprobat se pot emite certificate de urbanism şi 
autorizaţii de construire, pentru obiective ce nu ridică probleme de amplasament. 
 Pentru zonele în cadrul cărora amplasarea unor construcţii indică studii de fundamentare, 
impact, autorizarea se va face pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) sau de Detalii 
(PUD). 
 Legatura indestructibilă echilibrată între urban şi rural presupune pentru spaţiul rural 
românesc următoarele: 

• Înnoirea definiţiei tradiţionale date spaţiului rural şi tratarea acestuia în corelaţie şi nu în 
opoziţie cu sistemul urban, din dublă perspectivă, a calităţilor structurale şi a 
caracteristicilor funcţionale (utilizarea cadrului fizic prin diferite forme de producţie, consum 
şi comunicaţie); 

• Diferenţierea spaţiului rural în: 
- Arii rurale incluse în interiorul Aglomeraţiilor Urbane; 
- Arii rurale incluse în zone / coridoare urbanizate; 
- Arii interstiţial rurale situate între coridoarele urbanizate şi aglomerările urbane; 
- Arii rurale izolate/periferice; 

• ‘’Poli verzi’’, rezultaţi din suprapunerea la nivel regional şi naţional de concentrare a 
activităţilor de conectare la circuitele comerciale internaţionale şi de cercetare / dezvoltare 
agro – industrială; 
 
În cazul comunei Băcia, avem de-a face cu  tipul de arie administrativă interstitială – zonă 

cu accesibilitate medie, având în vedere vecinătatea coridorulului pan-european de trafic la nord  
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1.  STRUCTURA TERITORIULUI 
 
1.1  Bilan ţul teritorial 

 
Prin propunerile prezentate, s-au menţinut în mare parte zonele funcţionale existente, 

aducându-se doar completările considerate necesare pentru fiecare localitate. Se propune o mărire 
a suprafeţei de intravilan cu un procent de 11,10%, aceasta vizând localităţile Băcia şi Totia : 

 

CENTRALIZATORUL LOCALIT ĂŢILOR COMPONENTE ÎN INTRAVILANUL PROPUS 

LOCALITĂŢI 

INTRAVILAN 
EXISTENT  

INTRAVILAN PROPUS  

DIFERENŢA 
INTRAVILAN 
EXISTENT / 

PROPUS 

Ha Ha Ha % 

BĂCIA 174,732 229,911 55,179 31,58 
TÂMPA 138,966 123,519 -15,447 -11,12 

PETRENI 58,045 43,435 -14,610 -25,17 
TOTIA 53,632 75,723 22,091 41,19 

       

TOTAL 425,375 472,588 47,213 11,10 
 
 
 
 

 1.2 Cadrul natural 
 
 1.2.1 Calitatea factorilor de mediu  

Cadrul natural existent nu ridică probleme deosebite, acesta fiind caracteristic zonei de 
podiş din extremitatea vestică a Transilvaniei. Cursul principal de apă – râul Strei are traseu în 
general rectiliniu, cu mici inflexiuni în zonele localităţilor Petreni şi Totia, în funcţie de structurile 
geologice întâlnite. Alocuri, în zona sud-estică, acolo unde văile se adâncesc şi traseul apelor este 
dictat de diverse structuri geologice, apar fenomene de inundaţii locale şi alunecări de maluri, 
datorate ploilor torenţiale şi în mare masură din cauza neîntreţinerii drumurilor de exploatare şi 
colmatării rigolelor. Aceste suprafeţe sunt mici, de ordinul zecilor de metri pătraţi, astfel încât nu 
prezintă riscuri majore. 

Clima prezentă pe raza comunei este una temperat – continentală, cu veri lungi, ierni blânde 
şi anotimpuri de trecere scurte. În timpul primăverii, datorită topirii zapezilor căzute pe versanţii cu 
expoziţie nordică, se mai notează local fenomene de şiroire şi torenţi. În aceeaşi perioadă, mai 
apar fenomene locale de mici alunecări de teren, datorate umflării pachetelor argiloase şi prezenţei 
unor izvoare. Suprafeţele amintite sunt mici, ele nu prezintă riscuri majore şi sunt poziţionate în 
extravilanul localităţilor, având destinaţia de păşuni. 

Una dintre resursele naturale ale zonei este lemnul, aflat în parchete şi composesorate 
private. Au existat din păcate exploatări de masă lemnoasă intense şi necontrolate, în estul 
teritoriului, drept dovadă existenţa unei bogate reţele de drumuri de exploatare, fapt ce a condus la 
alterarea locala a mediului. Aceleaşi exploatări conduc şi la unele fenomene de şiroire pe văile din 
zonă, în special în perioada verii, cursurile de apa luând un aspect vijelios, de torent. 
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Este impetuos necesară în acest sens o acţiune de reîmpădurire a unor suprafeţe, pe raza 
localităţilor Totia si Petreni. 

Activitatea de bază a locuitorilor comunei – agricultura – nu generează aspecte negative de 
mediu, dar practicarea acesteia în mod organizat ar putea duce la folosirea la întreaga capacitate a 
terenurilor agricole arabile existente – în prezent folosite în proporţie de cca. 70 %.  

Datorită punerii în funcţiune a staţiei de epurare din localitatea Tâmpa, şi a reţelei 
centralizate de canalizare, apele uzate menajere sunt evacuate în mod adecvat. Exceptie face 
localitatea Totia, unde există bazine vidanjabile şi puţuri absorbante, care alterează solul şi pânza 
freatică. 

Evacuarea apelor meteorice se face  în rigole stradale şi cursuri de apă. 
Pentru eliminarea acestor probleme, este necesară realizarea sistemelor de canalizare 

locală şi a unei staţii de epurare pentru localitatea Totia, sau racordarea cu utilitaţile apă – canal la 
localitatea vecină Simeria Veche. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia nu există nici o unitate industrială generatoare 
de poluare. Depozitul logistic de pe raza localităţii Băcia prin natura sa funcţionala nu generează 
poluare . Micile unităţi de prestari – servicii şi depozitări aflate pe raza localităţilor Băcia, Tâmpa 
Petreni şi Totia prin dimensiunea activităţii acestora nu produc efecte negative. 

Pe teritoriul localităţii Totia au fost executate o serie de iazuri piscicole prin excavaţia 
balasturilor şi nisipurilor din maluri, acestea devenind zone de agrement, în localitatea Tâmpa 
lucrările de execuţie a iazurilor piscicole se afla in desfăşurare, la data elaborării PUG.  Aceste noi 
funcţiuni la nivel de comună creeaza premisele unei dezvoltări ulterioare pe acest segment de 
activitate. 

 
 1.2.2 Factori de risc natural şi antropic 

Facând un inventar al  zonelor cu riscuri naturale, le putem considera cu impact  scăzut. 
Suprafeţele ce prezinta riscuri de alunecări de teren pot fi ameliorate prin terasări şi taluzări 
urmate de acţiuni de înierbare, plantare de arbuşti sau chiar pomi. 

Zonele agricole şi de intravilan din Lunca Streiului sunt protejate faţa de viituri de digul de 
pământ paralel cu râul Strei şi terasamentul drumului naţional DN 66. 
 Nu sunt afectate utilităţi, drumuri sau construcţii. 

În situaţia unor eventuale alte revărsări ale apelor din limitele arătate, vor fi afectate doar 
grădini şi livezi ale unor proprietăţi din zona mai apropriată văilor pârâurilor. 

 
Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia nu există nici o unitate industrială generatoare 

de poluare, de asemenea nici unităţi industriale de depozitare.  
 
 1.3 Zone protejate, peisaj cultural na ţional 
 
 1.3.1 Patrimoniu natural protejat 

Pe teritoriul administrativ al comunei Băcia, nu exista parcuri naţionale, naturale, rezervaţii 
sau monumente ale naturii, de asemenea nu s-a semnalat nici un sit de interes comunitar 
NATURA 2000. 

 
 1.3.2 Patrimoniu construit protejat 

Pe raza teritoriului administrativ al comunei Băcia este identificat următorul monument 
istoric: 

 
NR. COD_LMI DENUMIRE PROTECŢIE 

1. HD-I-m-B-03246 Băcia - Biserica Ortodoxă ''Sf. Gheorghe'' 50 m 
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Faţă de acesta, este instituită o zonă de protecţie de 50 m, lucrările din această zonă fiind 
necesar a se aviza de către Direcţia Judeţeana de Cultură Hunedoara. 
 

 1.4 Reţeaua de localit ăţi 
 
 1.4.1 Structur ă, ierarhizare 
   Din analiza situaţiei existente a etapei precedente se pot sintetiza unele caracteristici 
specifice ale reţelei de localităţi din comuna Băcia, în raport cu obiectivele majore de dezvoltare a 
teritoriului judeţean, naţional si european. 
   Teritoriul comunei Băcia are o structură teritorială ce cuprinde 4 localităti (Băcia – 
reşedinţă, Tâmpa, Petreni şi Totia). 
   După numărul de locuitori, comuna Băcia este o comună de talie mică (cca. 1700 loc.). 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   Promovarea unor noi relaţii urban – rural  este un obiectiv major promovat de Uniunea 
Europeană în documentele strategice, atât pentru dezvoltarea reţelei de localităţi cât şi pentru 
revitalizarea zonelor rurale aflate în declin. În acest sens, lipsa de informaţie şi reticenţa autorităţilor 
în realizarea parteneriatelor constituie o frâna care va întarzia accesarea fondurilor UE şi ar putea 
conduce la creşterea decalajelor de dezvoltare în teritoriile rurale. 
   Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal  sau realizarea de parteneriate între 
localităţi rurale pentru asigurarea serviciilor teritoriale. 
   Coridorul IV paneuropean şi traseele de mare viteză ce străbat vecinătatea teritoriul 
comunei Băcia la nord, pe de o parte, şi drumul european E 79 (DN 66) ce traversează teritoriul de 
la nord la sud pe de alta parte creează şansa racordării la teritoriul european şi vor antrena 
dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a acestora, prin accesibilitatea sporită, prin posibilitatea 
dezvoltării unor activităţi economoce favorizate de prezenţa autostrăzii. 
 
 1.4.2 Dotări şi servicii sociale 
   Dotări înv ăţământ 
   Atât în localitatea de reşedinţă cât şi în satele aparţinătoare funcţionează unităţi de 
învăţământ preşcolare şi şcolare primare. În localitatea reşedinţă Băcia,  pe lângă grădiniţa cu 
program normal şi şcolile primare cu clasele I – IV funcţionează şi gimnaziu V - X. 
   Oportunit ăţi si priorit ăţi : 
   Creşterea şi diversificarea serviciilor de educaţie, pe lângă extinderea şi dezvoltarea 
ofertei de servicii în domeniul perfecţionării şi orientării resurselor de muncă. 
 
   Dotări s ănătate 
   Dotările în domeniul asistenţei medicale la nivel de comună sunt sub nivelul mediu pe 
ţara, accesul redus la serviciile de sănăatate având repercursiuni asupra stării generale de 
sănătate, a creşterii mortalitătii, mortalitătii infantile şi în final asupra nivelului de trai. Activitatea 
localităţilor este influenţată de asigurarea dotărilor de sănătate. 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   Asigurarea condi ţiilor optime pentru îmbun ătăţirea st ării de s ănătate  presupune 
măsuri de atragere a personalului calificat medical în mediul rural, modernizarea unităţii medicale 
existente (dispensar Băcia) şi crearea de noi unităţi medicale dotate corespunzător. 
 
   Dotări culturale 
   Dotările culturale se află într-un oarecare declin, din cauza suportului financiar redus şi a 
schimbării mentalităţii cu privire la informaţia culturală. Renunţarea la proiecţiile de filme în sălile de 
cămine culturale este un aspect general ce se înscrie în tendinţele la nivel naţional.. 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
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   În vederea stopării acestor fenomene sunt necesare măsuri concrete care s ă conduc ă 
la îmbun ătăţirea şi diversificarea  dot ărilor de cultur ă în corelare cu nevoile popula ţiei, 
precum şi cu resursele de patrimoniu cultural al comunei.  Pe lânga fondurile la nivel naţional şi 
judeţean, mai sunt de menţionat şi fondurile comunitare de dezvoltare rurală care în prezent se 
orientează şi spre valorificarea patrimoniului cultural local. 
 
 1.4.3 Echiparea tehnico – edilitar ă 

La data elaborării Planului Urbanistic General, lucrările de alimentare cu apa potabilă şi 
canalizare,  lucrări finanţate de Guvernul României şi Uniunea Europeană sunt finalizate în toate 
localitătile comunei, mai putin canalizarea bdin localitatea Totia. 
   În ceea ce priveşte calitatea vieţii, populaţia este descurajată în folosirea cursurilor 
inferioare ale apelor curgătoare pentru activităţi de agrement. De asemenea, ele reprezinta un 
impact negativ asupra florei şi faunei acvatice. Impactul asupra mediului natural include degradarea 
solului, creşterea riscului producerii alunecărilor de teren şi influenţa negativă asupra faunei şi florei 
acvatice. 
   Direc ţie de dezvoltare – dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 
în concordanţă cu prevederile directivelor europene, având ca finalitate oferirea unor servicii de 
calitate consumatorilor, la preţuri accesibile, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, a 
economisirii resurselor de apă şi a protecţiei mediului. 
   Principalele obiective specifice se înscriu în Strategia Naţională privind dezvoltarea 
serviciilor publice de gospodărire comunală până în anul 2030 şi au în vedere: 
   - descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare; 
   - extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea 
gradului de acces al populaţiei la acestea; 
   - atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare; 
   - promovarea parteneriatului social; 
   - pregatirea profesională – factor major în creşterea nivelului de calitate a serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare; 
 
 1.4.4 Locuire 
   Analiza situaţiei existente a locuirii în comuna relevă faptul că 100% din numărul total de 
locuinţe este în proprietate privată. 
   Oportunit ăţi şi priorit ăţi : 
   Pentru asigurarea unui confort corespunzător al locuirii sunt necesare acţiuni de extindere 
controlată a fondului de locuinţe. Dezvoltarea fondului de locuinţe trebuie sa aibă în vedere 
atingerea parametrilor de confort cu privire la dimensiunile suprafeţei locuibile, echipare cu instalaţii 
de apă, canalizare şi încălzire, realizarea confortului termic, a siguranţei şi exigenţei de ordin tehnic 
şi estetic. 
   Respectarea caracteristicilor locuirii tradi ţionale în construc ţia şi reabilitarea 
locuin ţelor este o prioritate, având în vedere fondul cons truit existent, specific. 
 
 1.5 Infrastructuri tehnice majore 
 
1.5.1 Gospod ărirea apelor 

Teritoriul comunei Băcia este străbătut de cursul de apă al râului Strei pe direcţia sud – 
nord, cursul principal ca şi debit şi permanenţă. Tot acesta este şi colectorul tuturor cursurilor de 
apă secundare, cu vărsare în râul Mureş înspre nord, pe teritoriul oraşului Simeria.  Pe raza 
teritoriului administrativ al comunei Băcia exista un dig de apărare împotriva inundaţiilor, care 
porneşte de pe raza localităţii Călan şi se termină în taluzul drumului naţional DN 66, aproape de 
intersecţia acestuia cu DN 7. 
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Pe teritoriul comunei Băcia şi al oraşului Călan a fost executat un canal de aducţiune 
denumit Canalul Strei sau Streiul Mic, în mare parte regularizat, cu malurile protejate, menit să 
alimenteze cu apă diverse instalaţii hidraulice meşteşugăreşti din zonă. 

Lucrările hidro – ameliorative de pe raza comunei Băcia se evidenţiază în diguri de apărare 
împotriva inundaţiilor din viituri şi lucrări de drenaj. Cele mai importante sunt protecţiile împotriva 
inundaţiilor, cu diguri din pamânt, acestea protejând împotriva revărsărilor Streiului o parte din 
terenurile agricole ale localităţilor Băcia şi Tâmpa.  

Lucrări de regularizare de cursuri de apă s-au realizat şi pe raza localităţilor Băcia şi Tâmpa 
(canalul Strei), corecţii de albie şi protecţie de maluri cu elemente din beton armat şi gabioane din 
piatră. În zona nord-vestică, de câmpie, a teritoriului administrativ al comunei Băcia, există o serie 
de canale de drenaj, executate în perioada comunistă in amplul program de asanare a terenurilor 
pentru punerea acestora în valoare ca şi terenuri agricole. 

La data elaborării documentaţiei, lucrările de amenajare hidroenergetică a râului Strei pe 
sectorul Subcetate – Simeria sunt în desfăşurare, ultima schemă de amenajare fiind cea conform 
avizului 91/2012 al CTE Hidroelectrica SA Bucureşti, cu 7 trepte de cădere, care includ pe teritoriul 
administrativ al comunei un lac de acumulare, un canal de derivaţie şi amenajarea CHE Băcia.  

Sursa alternativă de apă potabilă o constituie puţurile săpate şi forate, nivelul apei freatice 
fiind în medie la -3,00 m. Nu există sisteme de irigaţii funcţionale. 

 
1.5.2 Reţeaua de c ăi de comunica ţii şi transport 

Comunica ţii şi transport rutier  
Pe teritoriul comunei circulaţiile importante sunt cele auto, acestea desfasurându-se pe 

arterele principale de acces în zonă - drumul naţional DN 66, drumul judeţean DJ 668D, şi pe o 
serie de drumuri comunale şi de exploatare, ce se desprind din acestea. 

În legătură cu zonele învecinate, drumul judeţean DJ 668D face legătura cu oraşul vecin 
Simeria. Relaţia cu celelalte vecinătăţi se face pe drumul naţional  DN 66. Înspre teritoriile 
administrative estice şi vestice (Hunedoara, Deva, Mărtinesti şi Turdaş) nu există drumuri de acces 
practicabile, legăturile fiind făcute pe drumuri de exploatare şi forestiere. Drumul naţional DN 66 şi 
drumul comunal DC 40 fac legătura cu localităţile din estul comunei, acestea drenând şi reţeaua de 
drumuri de exploatare şi forestiere din zonă. 

Situaţia drumurilor la nivel de comună se prezintă astfel : 
- Drum naţional DN 66 – 9,69 km modernizat 2010, cu îmbrăcăminte asfaltică de la 

km. 204+525 sud la km. 210+210 dr. si 209+885 stg. sud. 
- Drum judetean DJ 668D Simeria – Băcia  – 4,15 km, intersecţie cu DN 7 pe raza 

localităţii Simeria, si cu DN 66 la km. 205+635 modernizat 2010, cu îmbrăcăminte 
asfaltică ; 

- Drum comunal DC 50 Băcia – Petreni - Totia – 3,21 km, din care : 
o 2,01 km Bacia – Petreni drum modernizat 2012, cu îmbrăcăminte asfaltică, 

intersecţie cu DN 66 la km. 205+870 ; 
o 1,20 km Petreni – Totia drum nemodernizat, greu practicabil ; 

- 99,20 km drumuri de exploatare, agricole şi forestiere ce fac legături între diverse 
zone şi localităţi, drumuri nemodernizate ; 

- Străzi în intravilan – 16,22 km modernizate, cu îmbrăcăminte asfaltică şi rigole 
stradale, în proporţie de 98 %, din care 8,95 km străzi în intravilanul localităţii 
reşedintă Băcia. 

 
Comunica ţii şi transport feroviar  
Localitatea reşedinţă Băcia şi satul Tâmpa au o legatura facilă cu sistemul feroviar,  

reprezentată de traseul secundar de cale ferată dublă electrificată 202 – Simeria – Petroşani - Tg. 
Jiu, cu staţii de gară şi halte CF în ambele localităţi. Traseul căii de comunicatie feroviară ce 
strabate teritoriul comunei se desfăşoară pe o lungime de 5,22 km. 
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Posibilitatea de utilizare a sistemului feroviar este atât pentru călători cât şi pentru marfă, 
întrucât pe raza localităţii Tâmpa există triajul CF ce deserveste nodul de cale ferată Simeria. 

 
1.5.3 Reţele electrice 

Teritoriul administrativ al comunei Băcia se intersectează în partea centrală  cu Linia 
Electrică Aerienă LEA 220kV Mintia – Alba Iulia. Conform avizului Companiei Naţionale de 
Transport al Energiei Electrice – Sucursala de Transport Timişoara nr. 4439 din 24.05.2013, zona 
de protecţie şi siguranţă faţă de reţele se constituie într-un culoar terestru de 55 m lăţime (27,5m 
stânga + 27,5 m dreapta faţă de axul liniei) pentru reţelele de 220 kV. 

Toate localităţile de pe raza comunei Băcia sunt alimentate cu energie electrică prin 
intermediul unor linii electrice aeriene de 20 kV, provenind din staţia de transformare 220 - 110 kV 
– 20 kV Peştiş. Reţelele de distribuţie sunt aeriene, din posturi de transformare aeriene de 20 kV – 
0,4 kV, pe trasee ce urmăresc străzile de acces. Iluminatul stradal este şi el prezent în toate 
localităţile, pozat pe stâlpii de JT din intravilan. 

. 
1.5.4 Reţele de telecomunica ţii 

Teritoriul  comunei  este  străbătut  în  direcţia  nord  -  sud  de  un  cablu  telefonic 
interurban, care intră pe teritoriul comunei la Tâmpa şi iese la Băcia. Este pozat pe partea 
dreaptă a drumului comunal DC 122 Simeria - Tâmpa   - Băcia, respectiv a drumului naţional DN 
66 Haţeg - Călan - Simeria. 

Sunt prezente şi reţelele de telefonie mobilă, în masura în care, datorită reliefului, 
acoperirea cu semnal GSM este prezentă.  

Există reţea de televiziune prin cablu în localităţile Băcia, Tâmpa şi Petreni, cu toate că 
majoritatea utilizatorilor folosesc reţele digitale şi transmisii – recepţii prin satelit, acoperirea fiind 
foarte bună. 

 
1.5.5 Gospod ărire comunal ă 

Pe teritoriul comunei nu există unităţi de gospodariră comunală şi platforme de depozitare a 
deşeurilor, acestea fiind preluate în mod organizat de către firme de profil din oraşul Simeria. 

Cimitirele săteşti sunt bine organizate şi delimitate, există în toate localităţile comunei, în 
strânsa legătură cu zonele funcţionale aferente cultelor.  

 
 1.6 Zonificarea teritoriului 
 

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse in limita teritoriului administrativ al comunei 
Băcia, ilustrează categoriile de folosinţă ale terenurilor, conform evidenţelor cadastrale şi al 
reglementărilor în vigoare la data elaborării Planului Urbanistic General : 
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EXTRAVILAN  1211,857 617,345 58,040 411,455 18,026 33,462 0,000 121,150   
2.471,176    

INTRAVILAN 105,517 100,556 1,632 0,000 28,946 53,007 107,107 0,000      
472,588     

TOTAL 1317,374 717,901 59,672 420,536 46,972 86,469 107,107 121,150   
2.896,542     

% DIN TOTAL  45,48      24,78      2,06      14,52     1,62  2,99      3,70      4,18     100% 

 

Zona func ţional ă 
EXISTENT PROPUS PROCENT % 

DIN TOTAL 
INTRAVILAN 

PROCENTAJ 
COMPARATIV 

EXISTENT / 
PROPUS arie (Ha) arie (Ha) 

INSTITUŢII ŞI SERVICII 3,866 3,866 0,82 0,00 
LOCUINŢE DE TOATE TIPURILE 55,162 239,947 50,77 334,99 
UNITĂŢI AGRO - ZOOTEHNICE 3,149 3,149 0,67 0,00 

CĂI DE COMUNICAŢTIE RUTIERE 15,539 38,585 8,16 148,31 
CĂI DE COMUNICAŢTIE FEROVIARE 37,434 37,434 7,92 0,00 

DESTINAŢIE SPECIALĂ 6,128 0,000 0,00 -100,00 
PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITE 30,675 64,324 13,61 109,70 

SPAŢII VERZI AMENAJATE  3,003 18,311 3,87 509,76 
SPAŢII PENTRU SPORT ŞI AGREMENT 17,546 1,405 0,30 -91,99 
CONSTRUCŢII TEHNICO - EDILITARE 0,402 1,945 0,41 383,83 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ, CIMITIRE 3,455 9,277 1,96 168,51 
TERENURI AGRICOLE 245,263 44,359 8,74 -81,46 

APE CURGĂTOARE ŞI STĂTĂTOARE 3,753 9,986 2,11 166,08 
 

TOTAL INTRAVILAN  425,375 472,588  11,10 
 

 
   Obiectiv – dezvoltarea durabil ă şi armonioas ă a teritoriului prin asigurarea unei 
structuri echilibrate de utilizare a resurselor şi în acord cu nevoile economice şi sociale ale 
localit ăţilor. 
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2.  STRUCTURA SOCIO – DEMOGRAFICĂ 
 
 2.1 Evolu ţia popula ţiei şi poten ţialul demografic 
 

Populaţia comunei este într-o continuă descreştere, la aceasta contribuind în primul rând 
dispariţia locurilor de muncă din zonele urbane industriale învecinate. 

 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Popula ţie prezent ă 700 663 257 79 1699 
Barbaţi 345 327 119 38 829 
Femei 355 336 138 41 870 

0 - 15 ani (B + F) 94 94 18 8 214 
16 - 55 ani (F) 205 195 78 17 495 
16 - 60 ani (B) 244 206 78 18 546 

peste 55 ani (F) 73 82 53 23 231 
peste 60 ani (B) 84 86 30 13 213 

Populaţie ocupată 231 279 17 5 532 
Şomeri 218 163 139 33 553 
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Popula ţie 731 707 266 82 1786 
Numărul persoanelor 

prezente                                                               700 663 257 79 1699 

Numărul persoanelor 
temporar absente 12 14 6 - 32 

Numărul persoanelor 
plecate pe perioadă 

îndelungată 
18 30 3 3 54 

Numărul persoanelor 
temporar prezente 1 1 - - 2 

 
 Populaţia după naţionalitate per total comună se prezintă astfel: 

 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Popula ţie 731 707 266 82 1786 
Români 640 702 262 82 1686 
Maghiari 79 5 3 - 87 
Germani 1 - 1 - 2 
Ţigani 8 - - - 8 

alte naţionalităţi 3 - - - 3 
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- Numărul de gospod ării 
Predomină gospodariile de tip adunat, cu construcţii închise cu ziduri înalte, şi anexe 

grupate perimetral, bine delimitate de zona agricolă. Starea acestora este în general buna, cu 
fronturi stradale bine definite şi închise. 

 

  Băcia Tâmpa Petreni Totia Total 

Numărul de gospod ării 250 243 102 38 633 

numărul clădirilor 280 213 108 64 665 

numărul camerelor de locuit 861 775 377 165 2178 

suprafaţa camerelor de locuit 15941 13230 6234 2798 38203 
 

 2.2 Resurse umane 
 

Formulele de estimare a dinamicii în viitor a populaţiei, în condiţiile date sunt nerelevante, 
ele aplicându-se în condiţiile unei stabilităţi economice, politice şi legislative, şi nu unei etape 
prelungite de tranziţie. 

Având în vedere imposibilitatea reală de a determina pentru perioada următoare a unui 
indice de ocupare a forţei de muncă, respectiv a ratei de ocupare a populaţiei active, nici din 
acest punct de vedere nu se poate estima procentual o dinamică a locuitorilor, din contră 
apreciindu-se o scădere a sporului migratoriu, datorat cheltuielilor generate de transport şi a 
inconfortului acestuia. 

În concluzie, la stabilirea zonării funcţionale, a propunerilor urbanistice şi a regulamentului 
de urbanism, pentru următorii 10 ani s-a considerat în general că dinamica populaţiei stagnează, 
dar s-au propus variante de ridicare a nivelului de trai, prin intervenţii la nivel de dotări edilitare, şi 
căi de comunicaţii, singurii factori care ar determina o posibilă stabilitate şi dezvoltare 
demografică. 

Avand în vedere lipsa în prezent a unei activităţi industriale pe raza teritoriului 
administrativ al comunei Băcia, în acest domeniu forţa de muncă depăseste oferta, în perioada 
următoare. 

Pe de altă parte, reducerea şi încetarea activităţilor industriale majore din zonele 
învecinate, reduc migrarea forţei de muncă înspre aceste zone. 

În acest sens s-a propus o reorientare a activităţilor productive spre sfera prestărilor de 
servicii locale şi zonale, a turismului şi agroturismului, precum şi de dezvoltare a sectorului 
agricol şi agro – zootehnic.  
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3.  STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR 
 
   • SECŢIUNEA ECONOMICĂ – CADRUL CONCEPTUAL 
 
   Dimensiunea spa ţială în economie  

Pe teritoriul comunei nu funcţionează unităti industriale de amploare, acestea fiind 
concentrate în zonele urbane învecinate, şi care au absorbit majoritatea forţei de muncă active. 
S-au semnalat însă dezvoltări ale unor mici industrii locale, în ceea ce priveşte zona de prestări – 
servicii, suprafeţe şi amplasamente evidenţiate în zona de comerţ şi servicii. 

  
  3.1 Agricultura, silvicultura, piscicultura 
 
  3.1.1 Agricultura – descriere general ă 

Terenul agricol arabil existent pe teritoriul comunei este situat în partea centrală, nordică si 
vestică, de luncă a râului Strei în procent de 45,48 %, dar şi adiacent suprafeţelor de intravilan. 
Acest procent, împreuna cu condiţiile de relief şi climă favorabile sunt premisele unei dezvoltări 
continui a activităţilor agricole, tradiţionale în zonă. Pe lângă aceasta, zonele propice cultivării 
pomilor fructiferi şi viţei de vie, omniprezente în fiecare localitate şi trup component completează 
gama bogată de activităţi agricole, acestea fiind în procent de 2,06% din teritoriu.  

Procentul de 24,78 % de fânaţe şi păşuni denotă o direcţie pastorală de dezvoltare a 
agriculturii, la aceasta contribuind şi menţinerea în mare măsură a ocupaţiilor tradiţionale de 
crestere a animalelor – bovine şi ovine. Totuşi, se impune o anumită creştere a numărului de 
animale raportată la numărul de locuitori, pentru a veni în sprijinul întreţinerii corecte şi profitabile a 
zonelor de păşunat şi a fânatelor. 

În sprijinul dezvoltării continue a activitaţilor agricole, se impun o serie de măsuri la nivelul 
întregului teritoriu administrativ : 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea căilor de acces dintre localităţi, acolo unde există o 
mare densitate de animale pe cap de locuitor şi cu importante suprafeţe de livezi ; 

- Dezvoltarea echipării tehnico – edilitare necesare, prin soluţii cât mai economice, 
prin folosirea dotării edilitare existente ; 

- Acordarea unor facilităti în vederea confortului şi al echipării necesare unor 
activităţi zoo – pastorale şi a activităţilor agro – turistice, în special pentru 
dezvoltarea şi stabilizarea populaţiei în localităţile mărginaşe depopulate, 
pretabile la astfel de activităţi, generatoare de profituri pe plan local ; 

- Crearea de asociaţii cu scop lucrativ, în vederea rentabilizării activităţilor agricole 
de toate felurile . 

 
  3.1.2 Silvicultura 

Sectoul silvic este mai slab reprezentat în suprafaţă, în procent de 14,52 % şi se 
concentrează în partea vestică a teritoriului. Având în vedere exploatările necontrolate din perioada 
comunistă şi imediat următoare, se propun doar lucrări de igienizare şi de întreţinere a reţelei de 
drumuri forestiere din zonă. 

O activitate importantă în domeniu ar putea să o constituie valorificarea fructelor de pădure, 
prin organizarea de centre de colectare şi preluare a acestor bunuri, prezente in zona mai înaltă a 
teritoriului.  

O altă activitate din domeniu, generatoare de profit este valorificarea plantelor medicinale, 
având în vedere unitatea de profil ‘’Fares’’ din Orăştie. 

 
  3.1.3 Piscicultura 

Activitate care abia începe să se dezvolte şi să ia amploare, datorită realizării recente pe 
raza localitătilor Tâmpa şi Totia a unor iazuri piscicole. 
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  3.1.4 Perspective ale dezvoltarii sectoarelor agr icol si silvic 
 
   Unul din principalele obiective ale Planului Naţional de Dezvoltare este relaţionarea 
spaţiului urban cu cel peri – urban, în scopul obţinerii unei mai bune coeziuni economico – sociale; 
în acest sens, sunt încurajate situaţiile în care capacităţile de producţie ale spaţiilor urbane atrag, 
procesează local şi valorifică potenţialul productiv al spaţiilor rurale apropiate. 
   O primă ţintă a acestei politici o constituie agricultura şi silvicultura, pentru care sunt 
alocate fonduri de dezvoltare rurala în perioadă 2007 – 2013. Punerea în valoare a acestor surse 
de finanţare nerambursabilă şi utilizarea lor în dezvoltarea unor zone silvicole este recomandată ca 
fiind un deziderat strategic important pentru dezvoltarea zonei. 
   În perspectivă, zonele agricole ar putea fi dezvoltate intensiv în zonele de luncă ale râului 
Strei, respectiv partea nordică, estică şi centrală a comunei, în scopul de a integra vertical producţia 
lor în lanţul valoric al procesatorilor din judeţul Hunedoara. 
 
 3.2 Industria, construc ţiile 
 

Până la momentul elaborării documentaţiei activitatea industrială nu a existat, fapt datorat 
în mare măsură absortiei de mână de lucru de către marile unităţi industriale din zonele urbane 
învecinate. 

 
 3.3 Turismul 
 

Cadrul natural existent, vecinătatea unor zone turistice importante, şi potenţialul local al 
zonei sunt elementele de bază ale unei posibile dezvoltări ale activităţilor turistice şi de agrement. 
La aceste elemente este necesar a se interveni pentru eficientizare, prin : 

- Dezvoltarea turismului şi a agro – turismului ; 
- Strâns legat de o dezvoltare locală a turismului montan, se recomandă extinderea 

şi organizarea de trasee turistice cu zonele învecinate, având în vedere 
potenţialul deosebit al acestora, turistic şi istoric (munţii Şureanu, cetăţile dacice) ; 

 
 3.4 Sectorul servicii 
 

Prin propunerile făcute, dezvoltările în alte domenii de activitate sunt puţine, punctuale, la o 
scară mică şi se referă strict la necesarul în domeniul administrativ, al prestăărilor de servicii 
generale şi imediate, complementare funcţiunilor dominante din intravilan – locuirea. 

 
 3.5 Transporturi 
 3.5.1 Transporturi rutiere 

Pentru îmbunătăţirea relaţiilor de circulaţie şi transport în localităţi şi între acestea, s-au 
analizat disfuncţionalităţile şi priorităţile, pentru fiecare localitate prevazându-se măsurile 
necesare : 

Localitatea re şedin ţă Băcia 
Este străbătută de drumul naţional DN 66 de la nord la sud, drum modernizat cu 

îmbrăcăminte asfaltică, principala arteră de legatură şi acces în zonă. Din acesta se desprind o 
serie de drumuri judeţene şi comunale precum şi străzi în intravilan: 

- drumul judetean DJ 668D Simeria – Băcia, drum modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică în 
lungime de cca. 4,15km. 

- drumul comunal DC 50 Bacia – Petreni - Totia, drum modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică 
în lungime de cca. 2,01 km pe sectorul Băcia – Petreni şi nemodernizat pe sectorul Petreni - Totia 
pe o distanţă de cca. 1,20 km (total 3,21 km). 
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Reţeaua stradală a localităţii este modernizată şi cu îmbrăcăminţi asfaltice, dezvoltată 
tentacular din principalele căi de acces, cu ramificaţii înspre întreg teritoriul intravilan. Se propune 
dezvoltarea reţelei prin extinderea de drumuri de acces în zonele propuse spre introducere în 
intravilan, acestea urmând a se executa pe traseele drumurilor de exploatare agricole existente. 

Pe raza localităţii există un refugiu pentru transportul in comun, amenajat corespunzător la 
nivel de carosabil şi acces pietonal, cu semnalmente şi dotări pentru călători. 

 
Localitatea Tâmpa 
Este străbătută de drumul judeţean DJ 668D de la nord la sud, drum modernizat cu 

îmbrăcăminte asfaltică, principala arteră de acces in zonă. Din acesta se desprind străzi de acces 
în intravilan, modernizate în proportie de 90 %. 

Reţeaua stradală este bine conturată pe teritoriul localitătii, este parţial modernizată şi 
dimensionată unui trafic decent. Cursul de apă al canalului Strei este în mare parte regularizat şi 
sunt realizate protecţii de maluri cu elemente din beton armat. 

Pe raza localităţii nu exista refugiu pentru transportul în comun, acesta urmând a se 
amenaja corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, semnalmente şi dotări pentru 
călători. 

Localitatea Petreni 
Este străbătută de drumul comunal DC 40, drum modernizat cu îmbrăcăminte asfaltică, 

principala arteră de acces in zonă. 
Reţeaua stradală este bine conturată, modernizată şi dezvoltată tentacular din drumul 

comunal înspre toate zonele localităţii. Se impune dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale 
pentru a creea un acces corespunzător înspre zonele de intravilan propuse – modernizarea 
drumurilor agricole şi de exploatare existente. 

Pe raza localităţii nu există refugiu pentru transportul în comun, acesta urmând a se 
amenaja corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, semnalmente şi dotări pentru 
călători. 

Localitatea Totia 
Este străbătută de drumul comunal DC 50 dinspre Petreni şi drumul comunal DC 44 dinspre 

localitatea vecină Simeria Veche, principalele artere de acces in zonă. 
Reţeaua stradala este bine conturată, parţial modernizată şi dezvoltată pe uliţe săteşti în 

cele două trupuri principale de locuinţe – Totia Mare şi Totia Mică. Se impune dezvoltarea şi 
modernizarea reţelei stradale pentru a creea un acces corespunzător înspre zonele locuite. 

Pe raza localităţii nu există refugiu pentru transportul în comun, acesta urmând a se 
amenaja corespunzător la nivel de carosabil şi acces pietonal, semnalmente şi dotări pentru 
călători. 

 
 3.5.1 Transporturi feroviare 

Teritoriul administrativ al comunei Băcia este traversat pe direcţia nord – sud de magistrala 
secundară 202 Simeria – Petroşani – Tg. Jiu. Vecinătatea directă cu oraşul Simeria – important 
nod feroviar din Transilvania a condus în timp la dezvoltarea mai accentuata a localităţilor Băcia si 
Tâmpa, unde a fost amenajat Triajul Simeria, cu 28 de linii. Faţă de circulaţiile feroviare s-a impus 
o zonă de restricţie şi protecţie, ce urmăreşte traseul pe o lătime de 20 m faţă de axul CF. 
Terenurile aflate în aceasta zonă de protecţie au destinaţii majoritar agricole, cu excepţia teritoriului 
intravilan al localităţii de bază Băcia şi al localităţii Tâmpa, unde se găsesc o serie de unităti şi 
dotări de mică industrie, strâns legate de comunicaţiile feroviare. 

Pe teritoriul localităţilor Băcia si Tâmpa există gări de călători cu peroane amenajate, şi care 
funcţionează pentru regimul de trenuri accelerate, inter – city, personale şi automotoare. 
Localitatea Tâmpa, prin triajul ce deserveste nodul Simeria permite şi circulaţia de mărfuri pe cale 
ferată. Gara Băcia deserveste întreg teritoriul administrativ al comunei, în ceea ce priveşte 
circulaţia feroviară de persoane. 
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4.  CONTEXTUL TERITORIAL JUDE ŢEAN, REGIONAL ŞI NAŢIONAL 
 
 4.1 Strategii na ţionale cu impact asupra dezvolt ării jude ţului şi comunei 
 
 4.1.1 Strategia de dezvoltare a Regiunii de Vest 

Strategia de dezvoltare a Regiunii de Vest reprezintă documentul fundamental al Planului 
de Dezvoltare Regională, având rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2007 – 2013 şi 
de a fundamenta accesul Regiunii Vest la Fondurile Structurale şi de coeziune ale UE. 

Priorităţile prevăzute în Strategie sunt comparabile cu domeniile de intervenţie stabilite 
prin Programul Operaţional Regional şi Programele Operaţionale Sectoriale : creşterea 
competitivităţii economice, infrastructura de transport, infrastructura de mediu, dezvoltarea 
resurselor umane, dezvoltarea capacităţii administrative. 

 
Axe strategice prioritare :  
 
1. Infrastructura de transport şi energie 
2. Competitivitatea economică 
3. Turismul 
4. Cooperarea teritorială 
5. Dezvoltarea rurală 
6. Dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale 
7. Mediul inconjurător 
8. Dezvoltarea urbană 

 
 4.1.2 Programul Opera ţional Regional 2007 – 2013 

Obiectiv :  
Sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, echilibrată teritorial, a tuturor 

Regiunilor României, potrivit nevoilor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor  - potenţiali poli de creştere urbani, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii 
de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri 
atractive de muncă, viaţa şi petrecere a timpului liber. 

MDLPL a fost desemnat Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, potrivit 
deciziei Guvernului nr. 497/2004. Finanţarea POR se face din bugetul de stat, bugetele locale, 
surse private şi prin cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR. 

POR implementează elemente importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind împreuna cu celelalte 
Programme Sectoriale (PO) la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
Regionala a PND şi al Cadrului Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. 

 
Axele prioritare tematice :  
 

Axa prioritar ă 1 Sprijinirea dezvolt ării durabile a ora şelor – poten ţiali poli de cre ştere 
    DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 
Axa prioritar ă 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 

DMI 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centura 

 
Axa prioritar ă 3 Îmbun ătăţirea infrastructurii sociale 
    DMI 3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 
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   DMI 3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor  
sociale 

   DMI 3.3 Îmbunatatirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în caz de urgenţă 

   DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 

 
Axa prioritar ă 4 Sprijinirea dezvolt ării mediului de afaceri regional şi local 

DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijin a afacerilor de importanţă 
regională şi locală 

   DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregatirea pentru noi 
activităţi 

   DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 
 

Axa prioritar ă 5 Sprijinirea dezvolt ării turismului 
DMI 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea / 

modernizarea infrastructurilor conexe. 
   DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru 

valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice 

   DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 
creşterea atractivităţii României ca destinaţie turistică. 

 
Axa prioritar ă 6 Asisten ţa tehnic ă pentru sprijinirea implement ării POR 

DMI 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării POR. 
   DMI 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate şi informare privind POR 

 
 4.1.3 Planul Na ţional de Dezvoltare 2007 - 2013 

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada financiară 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. 

PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 2007-2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită de Comisia Europeană pentru 
utilizarea instrumentelor structurale, precum şi Programele Operaţionale prin care se vor 
implementa aceste fonduri. 

Strategia de dezvoltare a PND 2007-2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 
României, în vederea reducerii cât mai repede a decalajelor existente fata de UE. Strategia PND 
2007-2013 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât şi pe 
priorităţile Agendei de la Lisabona şi obiectivele de la Goteborg. 

PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede şase priorit ăţi na ţionale  de 
dezvoltare pentru perioada 2007-2013 : 

1 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere 

2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
3 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mnediului 
4 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 

capacităţilor administrative 
5 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
6 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 
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Contextul suprateritorial pentru judeţul Hunedoara se raportează la toate aceste strategii 

europene / naţionale / zonale şi cuprinde în principal elemente de definire ale reperelor din 
Conceptul strategic de dezvoltare spaţială privind axele şi polii care structurează teritoriul, 
precum şi elementele determinante de infrastructură tehnică teritorială. 

 
Obiectiv :  
 
Integrarea armonioas ă a teritoriului comunei în spa ţiul jude ţean, regional şi 

naţional, racordarea la re ţeaua na ţionala şi europeana a polilor şi coridoarelor de 
dezvoltare spa ţială. 
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B.  STRATEGIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI COMUNAL –  PE OBIECTIVE ŞI 
DIRECŢII DE DEZVOLTARE – ŞI PLANUL DE MĂSURI AFERENTE – EXTRAS DIN 
PLANUL DE DEZVOLTARE AL JUDE ŢULUI HUNEDOARA 2007 - 2013 

 
 

Axa strategic ă V. Dezvoltare Rural ă 
 
V.1.   DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN MEDIUL RURAL 
 
V.1.1.   Dezvoltarea infrastructurii de acces în me diul rural 
 
V.1.1.1.  Crearea şi modernizarea drumurilor de acces în zonele rurale şi integrarea 

acestora în reţeaua de infrastructură judeţeană şi naţională; 
V.1.1.2.  Activităţi de pietruire a drumurilor şi trotuarelor comunale; 
V.1.1.3. Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport în comun; 
V.1.1.4.  Construirea şi / sau modernizarea staţiilor de autobuz şi a locurilor de 

refugiu; 
 
V.1.2.   Dezvoltarea infrastructurii de servicii pu blice rurale 
   
V.1.2.1.  Sprijinirea iniţiativelor de modernizare a târgurilor şi pieţelor comunale; 
V.1.2.2.  Iniţierea de proiecte pentru construcţia de locuinţe; 
V.1.2.3.  Amenajarea de parcuri tematice şi spaţii verzi; 
V.1.2.4.  Crearea şi reabilitarea zonelor de recreere, inclusiv a facilităţilor sportive; 
V.1.2.5.  Construirea / modernizarea şi reabilitarea căminelor culturale; 
 
V.1.3.   Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de comunicatii şi energie 
 
V.1.3.1.  Electrificarea satelor neconectate încă la reţeaua naţională; 
V.1.3.2.  Crearea şi dezvoltarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare; 
V.1.3.3.  Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze natural; 
V.1.3.4.  Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaţii; 
V.1.3.5. Construirea de micro- hidrocentrale, turbine eoliene şi centrale solare în 

comunităţile izolate; 
 
V.1.4.   Dezvoltarea infrastructurii hidrotehnice şi hidroameliorative 
 
V.1.4.1.  Lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc; 
V.1.4.2.  Măsuri de combatere a eroziunii şi a alunecărilor de teren; 
V.1.4.3.  Susţinerea lucrărilor de irigaţii şi desecări în zonele expuse riscului de secetă 

sau exces de umiditate; 
V.1.4.4.  Finanţarea de lucrări de prevenire a riscului seismic al construcţiilor; 
 
V.2.   DIVERSIFICAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVIT ĂŢILOR ECONOMICE ÎN 

MEDIUL RURAL 
 

V.2.1.   Dezvoltarea activit ăţilor agricole în jude ţ 
  
V.2.1.1.  Crearea, dezvoltarea, modernizarea unităţilor agricole de producţie şi de 

prelucrare; 
V.2.1.2.  Sprijinirea construirii infrastructurii aferente formelor asociative; 
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V.2.1.3.  Încurajarea asocierii şi sprijinirea înfiinţării de exploataţii pentru culturi 
alternative şi ecologice; 

V.2.1.4. Creşterea competitivităţii sectorului agricol prin sprijinirea tinerilor fermieri în 
dezvoltarea afacerilor; 

V.2.1.5.  Realizarea filierelor de colectare, depozitare, prelucrare, distribuţie şi 
valorificare a produselor agricole; 

V.2.1.6.  Crearea şi dezvoltarea de reţele de producţie şi distribuţie a produselor 
biologice alimentare şi tehnice; 

V.2.1.7.  Sprijin pentru fermierii din zonele montane; 
V.2.1.8.  Creşterea competitivităţii silviculturii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei; 
V.2.1.9.  Modernizarea fermelor zootehnice; 
V.2.1.10.  Construirea şi / sau modernizarea serelor; 
V.2.1.11.  Sprijin pentru îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole; 
V.2.1.12.  Încurajarea exploataţiilor viticole şi pomicole.; 
V.2.1.13. Sprijinirea sectorului horticol prin revigorarea Staţiunii de cercetări horticole 

Geoagiu; 
V.2.1.14.  Creşterea productivităţii în agricultură prin investiţii, tehnologie şi metode de 

gestiune moderne; 
V.2.1.15. Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi 

conectarea acestora la reţelele regionale de productie şi distribuţie; 
V.2.1.16.  Sprijin pentru îmbunătăţirea ambalării şi etichetării produselor agricole; 
V.2.1.17.  Sprijin în dezvoltarea, protejarea şi valorificarea produselor locale (local 

branding); 
 
V.2.2.   Diversificarea activit ăţilor economice non- agricole 
 
V.2.2.1.  Sprijinirea dezvoltării agroturismului în comună; 
V.2.2.2.  Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în spaţiul rural; 
V.2.2.3.  Încurajarea activităţii piscicole şi dezvoltarea acvaculturii; 
V.2.2.4.  Dezvoltarea apiculturii, a sericiculturii, a cultivării ciupercilor, a prelucrării 

fructelor de pădure şi a plantelor medicinale şi aromate; 
V.2.2.5.  Sprijinirea meşteşugurilor tradiţionale; 
V.2.2.6.  Sprijin pentru îmbunătăţirea marketingului produselor rezultate din 

meşteşugurile tradiţionale; 
V.2.2.7.  Sprijinirea dezvoltării de tabere de creaţie pentru artiştii plastici; 
V.2.2.8  Atragerea de investiţii şi localizarea investiţiilor în mediul rural; 
V.2.2.9.  Sprijinirea meseriilor tradiţionale; 
 
V.3.   ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII PRIN ASISTENŢA SPECIFICĂ ÎN 

MEDIUL RURAL 
 

V.3.1.  Asigurarea accesului popula ţiei din zonele rurale la cultur ă şi la servicii 
de sănătate şi educa ţie la nivelul celor urbane 

 
V.3.1.1.  Asigurarea accesului populaţiei la servicii de sănătate prin crearea şi 

modernizarea cabinetelor din mediul rural şi oferirea de spaţii de locuit şi 
facilităţi pentru medici; 

V.3.1.2.  Asigurarea accesului populatiei la servicii de educaţie; 
V.3.1.3.  Asigurarea accesului populaţiei la cultură; 
V.3.1.4.  Sprijinirea localizării şcolilor de arte şi meserii pe domenii specifice în mediul 

rural; 
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V.3.1.5.  Sprijin pentru organizarea de expoziţii, concerte şi alte evenimente culturale; 
V.3.1.6.  Acordarea de ajutoare financiare pentru cadrele sanitare şi cadrele didactice 

ce doresc să se instaleze în mediul rural, inclusiv celor ce doresc să iniţieze 
o practică privată; 

V.3.1.7. Realizarea educaţiei igienico-sanitare a populaţiei rurale prin acţiuni 
adresate tineretului şcolar, populaţiei adulte, tinerelor mame şi populaţiei 
vârstnice; 

V.3.1.8.  Acţiuni educative cu părinţii pentru sprijinirea participării copiilor la procesul 
de învăţământ; 

V.3.1.9.  Renovarea şi dezvoltarea satelor şi conservarea patrimoniului rural; 
V.3.1.10.  Sprijinirea structurilor asociative formale şi informale din mediul rural; 
 
V.3.2.   Dezvoltarea capitalului uman din mediul ru ral 
 
V.3.2.1.  Realizarea de acţiuni de instruire profesionala şi de informare; 
V.3.2.2.  Încurajarea fermierilor şi antreprenorilor din mediul rural să apeleze la 

servicii de consultanţă; 
V.3.2.3.  Campanii de informare şi promovare a oportunităţilor de afaceri în spaţiul 

rural; 
V.3.2.4.  Crearea de centre de educaţie permanentă în mediul rural; 
V.3.2.5.  Sprijinirea dezvoltării instruirii profesionale prin intermediul unor telecentre; 
V.3.2.6.  Înfiinţarea de TeleCentre; 
 
V.4.   IMPLICAREA POPULA ŢIEI LOCALE ÎN PROCESUL DEZVOLT ĂRII 

RURALE 
 

V.4.1.   Elaborarea şi implementarea de strategii locale de dezvoltare 
 
V.4.1.1  Sprijinirea autorităţilor locale în activitatea de elaborare a strategiilor locale; 
V.4.1.2.  Dezvoltarea şi implementarea (inclusiv monitorizarea) programelor locale / 

judeţene pentru dezvoltarea rurală; 
V.4.1.3.  Extinderea reţelei de promotori locali în tot judeţul; 
V.4.1.4.  Îmbunătăţirea competenţelor de management şi implementare a strategiilor 

locale de dezvoltare; 
V.4.1.5. Dezvoltarea de parteneriate între mai multe unităţi administrativ – teritoriale 

în vederea dezvoltării în comun a unor proiecte (constituirea de asociaţii 
microregionale); 

 
V.4.2.   Întărirea identit ăţii comunelor 
 
V.4.2.1.  Instruirea tinerei generaţii pentru cunoaşterea istoriei, etnografiei, folclorului 

şi a tradiţiilor locale / zonale; 
V.4.2.2.  Includerea în programele de dezvoltare ale comunelor a unor activităţi 

vizând identificarea şi încurajarea continuării tradiţiilor locale de meşteşuguri, 
datini, sărbători şi târguri; 

V.4.2.3.  Crearea structurilor rurale care pot să menţină şi să reînoiască valorile şi 
referinţele simbolice, structurate pentru anumite activităţi economice locale; 

V.4.2.4. Conştientizarea populaţiei şi a factorilor de decizie referitor la importanţa 
conservării şi promovării patrimoniului cultural şi istoric din satele româneşti; 

V.4.2.5. Crearea unor centre culturale interactive, care să prezinte evoluţia dezvoltării 
localităţii şi să marcheze evenimentele cheie din dezvoltarea acesteia; 
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   V.4.2.6.  Multiplicarea experienţei pozitive a proiectelor de succes ; 
 

Axa strategic ă VI. Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Serviciilor Sociale 
 
VI.1.   ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCA ŢIE ŞI FORMARE A 

POPULAŢIEI DIN REGIUNE 
 

VI.1.1.   Reabilitarea infrastructurii de educa ţie 
 
VI.1.1.1.  Modernizarea şi/sau extinderea unităţilor de învăţământ (inclusiv grădiniţe); 
VI.1.1.2.  Reabilitarea spaţiilor de cazare şi masă, care deservesc unităţile şcolare; 
VI.1.1.3.  Amenajarea de spaţii pentru găzduirea temporară a elevilor navetişti; 
VI.1.1.4.  Dotarea cu echipamente moderne a centrelor de formare şi calificare; 
VI.1.1.5. Dotarea unităţilor şcolare cu sisteme de încălzire centrală şi modernizarea 

facilităţilor sanitare din cadrul unităţilor de învăţământ; 
VI.1.1.6.  Modernizarea / amenajarea campusurilor din centrele universitare din 

regiune; 
VI.1.1.7.  Echiparea sălilor de clasă, laboratoarelor, bibliotecilor şcolare şi sălilor de 

sport; 
VI.1.1.8.  Asigurarea mijloacelor de transport pentru elevi; 
VI.1.1.9. Măsuri specifice în şcoli pentru a asigura accesul la educaţie al elevilor cu 

Dizabilităţi; 
VI.1.2.  Modernizarea procesului de învăţământul obligatoriu şi post-obligatoriu; 
VI.1.2.1.  Adaptarea curriculei şi metodologiei folosite în învăţământul obligatoriu şi 

post -obligatoriu la cerinţele angajatorilor; 
VI.1.2.2.  Îmbunătăţirea competenţelor şi specializarea resurselor umane din educaţie 
VI.1.2.3. Corelarea ofertei educaţionale cu aspiraţiile beneficiarilor (la nivel de individ, 

grupuri mici, comunitate) precum şi cu cerinţele viitoare ale economiei; 
VI.1.2.4.  Promovarea parteneriatelor în educaţie (de tip parteneriat şcoală – autorităţi 

locale; şcoală – părinţi; şcoală – agenţi economici, şcoală – societatea civilă 
etc.); 

VI.1.2.5.  Înfiinţarea şi dotarea unor cabinete de dezvoltare personală şi profesională 
pentru cadrele didactice; 

VI.1.3.  Implementarea la nivel regional a Cadrului European al Calificărilor pentru 
promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi; 

VI.1.3.1. Implementarea programelor de educaţie, formare şi învăţare pe parcursul 
vieţii în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor, ceea ce va facilita 
transferul şi recunoaşterea calificărilor cetăţenilor; 

VI.1.3.2.  Cooperarea dintre diferiţi actori sociali implicaţi în învăţarea pe parcursul 
întregii vieţi, pentru facilitarea celor implicaţi în procesul de învăţare să 
folosească mai bine cunoştinţele, deprinderile şi competenţele dobândite; 

VI.1.3.3.  Implementarea şi diseminarea la nivel regional a unui sistem european 
integrat de transfer şi acumulare de credite asociat învăţării pe parcursul 
întregii vieţi, prin Europass şi baza de date Ploteus care inventariază 
diversele oportunităţi de învăţare la nivel european; 

VI.1.3.4.  Promovarea deschiderii instituţiilor de învăţămât superior spre mediul 
economic-social prin acţiuni de cooperare între instituţii de învăţământ 
superior, agenţi economici şi alte organizaţii, pentru dezvoltarea de 
parteneriate specific; 

VI.1.3.5.  Creşterea participării la educaţie şi la formarea profesională iniţială şi 
continuă; 



24 
 

VI.1.3.6.  Transformarea şcolilor în centre de învăţare continuă; 
VI.1.4.  Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic (TVET); 
VI.1.4.1.  Formarea continuă a resurselor umane din sistemul TVET pentru învăţarea 

centrată pe elev; 
VI.1.4.2.  Corelarea ofertei de formare profesională prin TVET cu cererea pieţei, astfel 

încât să fie acoperite domeniile prioritare de dezvoltare economică specifice 
judeţului; 

VI.1.4.3. Elaborarea şi livrarea în parteneriat a unor module de curriculum în 
concordanţă cu nevoile angajatorilor; 

VI.1.4.4.  Corelarea deciziilor cu privire la structura calificărilor profesionale cu 
informaţii judeţene relevante, bazate pe consultarea reală a partenerilor 
sociali; 

 
VI.2. CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE LA NIVELUL COMUNEI SI JUD EŢULUI 

 
VI.2.1.  Creşterea competitivit ăţii resurselor umane şi adaptarea acestora la 

cererea de pe pia ţa for ţei de munc ă locale şi regionale 
 

VI.2.1.1.  Încurajarea mobilităţii geografice şi a mobilităţii ocupaţionale; 
VI.2.1.2.  Elaborarea unor programe de formare şi de calificare în acord cu nevoile 

specific ale angajatorilor; 
VI.2.1.3.  Sprijinirea absolvenţilor pentru găsirea unui loc de muncă 
VI.2.1.4. Organizarea de module de recalificare/reconversie, perfecţionare, consiliere 

şi orientare pentru şomeri; 
VI.2.1.5. Sporirea interesului angajatorilor şi a altor actori cheie pentru eficientizarea 

investiţiilor în capitalul uman; 
VI.2.1.6.  Dezvoltarea de programe de lucrări comunitare, având ca scop ocuparea 

temporară a persoanelor disponibilizate în vederea menţinerii acestora într-o 
formă de activitate care să le faciliteze accesul pe piaţa forţei de muncă; 

VI.2.2.  Servicii de consiliere, orientare şi informare privind cariera; 
VI.2.2.1.  Dezvoltarea unor servicii specializate la nivel judeţean pentru studiul pieţei 

muncii; 
VI.2.2.2.  Dezvoltarea unor mecanisme de înregistrare a datelor relevante pentru piaţa 

muncii; 
VI.2.2.3.  Prognozarea şi anticiparea tendinţelor şi oportunităţilor de pe piaţa muncii; 
VI.2.2.4.  Dezvoltarea unor servicii moderne de consiliere şi orientare pentru carieră 

printr-o abordare structurată şi integrată la nivel judeţean şi regional; 
VI.2.2.5. Dezvoltarea abilităţilor resurselor umane din educaţie pentru activităţile de 

consiliere şi orientare pentru carieră; 
VI.2.2.6.  Angajarea unui psiholog în fiecare unitate şcolară (dar nu mai puţin de 1/800 

elevi); 
VI.2.2.7.  Dezvoltarea spiritului şi culturii antreprenoriale încă din sistemul de 

învăţământ preuniversitar şi universitar, în parteneriat cu mediul de afaceri; 
 

VI.3.   DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SERVICII SOCIALE 
 

VI.3.1.  Reabilitarea infrastructurii sociale 
 
VI.3.1.1.  Lucrări de renovare a spitalelor şi a altor unităţi sanitare vechi; 
VI.3.1.2.  Crearea / extinderea infrastructurii adiacente în unităţile spitaliceşti existente; 
VI.3.1.3.  Dotarea cu echipamente medicale specializate; 
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VI.3.1.4. Modernizarea utilităţilor unităţilor sanitare (mobilier, utilităţi clinice, aer 
condiţionat); 

VI.3.1.5.  Construirea şi / sau reabilitarea clădirilor şi dotarea cu echipamente a unor 
spaţii şi clădiri pentru servicii sociale, asistenţă socială , culturale şi de 
formare-orientare a categoriilor defavorizate (cămine de bătrâni, cantine 
sociale, centre de zi pentru tineri, centre destinate grupurilor dezavantajate, 
copiilor abandonaţi, persoanelor cu handicap, femeilor şi copiilor maltrataţi 
etc.); 

VI.3.1.6.  Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de sistemele de urgenţă existente la 
nivel judeţean; 

VI.3.1.7.  Dezvoltarea serviciilor integrate de tip SMURD, SALVITAL; 
VI.3.1.8. Promovarea reţelelor informaţionale şi a reţelelor de comunicare destinate 

furnizării de servicii precum tele-asistenţa sau tele-medicină; 
VI.3.2.  Combaterea excluziunii sociale; 
VI.3.2.1.  Facilitarea participării la formare profesională pentru elevii care provin din 

grupuri dezavantajate, încurajând mobilitatea intraregională; 
VI.3.2.2.  Asigurarea transportului pentru elevii din mediul rural; 
VI.3.2.3.  Acordarea de burse de sprijin pentru elevii cu o situaţie materială precară; 
VI.3.2.4.  Dezvoltarea şi/sau crearea de servicii destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii 

pentru anumite categorii distincte (minori, bătrâni, persoane cu handicap, 
imigranţi, etc.); 

VI.3.2.5.  Oferirea de şanse de reconversie, recalificare, completarea studiilor, 
obţinerea unei prime calificări persoanelor excluse sau cu dificultăţi în 
integrarea socio-profesională; 

VI.3.2.6.  Susţinerea unor măsuri pentru reducerea gradului de excluziune socială 
VI.3.2.7. Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor care provin din grupuri 

dezavantajate (şomeri cu vârsta de peste 45 de ani, persoane cu handicap, 
minoritatea romă, populaţia din zonele izolate, etc.); 

VI.3.2.8.  Asigurarea protecţiei sociale a persoanelor disponibilizate din activitatea 
minieră; 

VI.3.2.9.  Stimularea angajatorilor pentru angajarea persoanelor disponibilizate din 
activitatea minieră, în scopul recalificării, reinstruirii, în vederea dezvoltării 
abilităţilor de a-şi găsi un loc de muncă; 

 
 

Axa strategic ă VII. Mediul înconjurator 
 

VII.1. REZOLVAREA PROBLEMELOR SECTORIALE DE MEDIU 
 

VII.1.1. Rezolvarea problemelor din domeniul apei 
 

VII.1.1.1.  Implementarea unor proiecte pilot pentru experimentarea unor sisteme 
alternative de epurare a apelor uzate; 

VII.1.1.2.  Satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei urbane şi rurale; 
VII.1.1.3.  Realizarea staţiei de epurare a apelor uzate tehnologice; 
VII.1.1.4.  Reabilitarea sistemelor de captare a apei utilizată în scop potabil; 
VII.1.1.5.  Realizarea alimentării cu apă potabilă în sistem centralizat pentru 

gospodăriile individuale; 
VII.1.1.6.  Elaborarea unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea calităţii apelor 

subterane; 
VII.1.1.7.  Realizarea de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate provenite de la 
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gospodăriile individuale; 
VII.1.1.8.  Inventarierea tuturor surselor individuale de alimentare cu apă potabilă din 

mediul urban şi rural; 
VII.1.1.9.  Reabilitarea vechilor reţele şi realizarea de noi reţele de distribuţie a apei 

potabile; 
VII.1.1.10.  Proiectarea şi implementarea unor reţele de monitorizare a calităţii apelor 

subterane şi a perimetrelor afectate de poluare; 
 

VII.1.2.  Rezolvarea problemelor din domeniul aerul ui 
 

VII.1.2.1.  Elaborarea schemelor de reducere a emisiilor de CO2 rezultate din 
activităţile industrial; 

VII.1.2.2.  Întărirea capacităţii de supraveghere a calităţii aerului la nivel judeţean şi 
regional prin reabilitarea şi echiparea Reţelei Naţionale de monitorizare a 
calităţii aerului, conform standardelor UE; 

VII.1.2.3. Realizarea sau optimizarea instalaţiilor de depoluare în cadrul proceselor 
tehnologice generatoare de noxe în atmosferă; 

VII.1.2.4. Realizarea unui plan regional de gestionare a calităţii aerului pentru 
stabilirea priorităţilor de acţiune; 

VII.1.2.5.  Crearea unui Observator judeţean de poluare; 
VII.1.2.6.  Cartografierea marilor poluanţi la nivel judeţean; 
 
VII.1.3. Gestiunea de şeurilor 
 
VII.1.3.1.  Reducerea volumului de deşeuri la nivelul comunei si al judeţului 

Hunedoara; 
VII.1.3.2.  Construcţia depozitelor zonale de deşeuri municipale şi a staţiilor de transfer 

Aferente; 
VII.1.3.3.  Gestiunea integrată a deşeurilor (colectare, transport, depozitare şi reciclare) 
VII.1.3.4.  Realizarea unei instalaţii pilot de tratare a deşeurilor biodegradabile (tratare 

mecano - biologică sau compostare) cu utilitate în fermele zootehnice sau 
agricole integrate; 

VII.1.3.5.  Elaborarea, implementarea şi actualizarea Planului Judeţean de Gestiune a 
Deşeurilor; 

VII.1.3.6.  Asigurarea, extinderea şi optimizarea capacităţilor de transport, tratare, 
valorificare şi eliminare pe fiecare categorie de deşeuri periculoase existente 
în judeţ; 

VII.1.3.7.  Realizarea unui incinerator a deşeurilor medicale; 
VII.1.3.8.  Extinderea reţelei publice de colectare a uleiurilor uzate de motor şi 

industrial; 
VII.1.3.9.  Realizarea unor proiecte privind colectarea selectivă şi acţiuni de 

conştientizare a populaţiei; 
VII.1.3.10.  Lucrări de nivelare, consolidare, înierbare pe haldele de steril rezultat din 

exploatările materialelor radioactive şi miniere; 
VII.1.3.11.  Reabilitarea sistemelor de salubrizare şi transport existente; 
VII.1.3.12.  Dezvoltarea şi reabilitarea sistemelor de igienizare şi a spaţiilor temporare 

de depozitare a deşeurilor; 
VII.1.3.13.  Realizarea unor sisteme de colectare selectivă a deşeurilor în toate zonele 

regiunii; 
VII.1.3.14.  Staţii de tratare şi valorificare pentru reziduri (halde de steril, zgură); 
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VII.1.4.  Ac ţiuni în domeniul biodiversit ăţii 
 
VII.1.4.1.  Identificarea ariilor naturale protejate neluate în administrare/custodie din 

judeţul Hunedoara; 
VII.1.4.2.  Inventarierea speciilor de interes cinegetic şi constituirea unor bănci de 

seminţe pentru speciile protejate; 
VII.1.4.3.  Definirea reţelei regionale a ariilor protejate de tip Natura 2000 şi stabilirea 

planurilor de gestiune; 
VII.1.4.4.  Crearea unui Plan Judeţean de Acţiune pentru Biodiversitate; 
VII.1.4.5.  Stimularea participării şi colaborării ONG-urilor, a instituţiilor de învăţământ la 

acţiunile de conservare şi protejare a situ-urilor; 
VII.1.4.6.  Inventarierea şi protejarea unor teritorii cu ecosisteme reprezentative din 

punct de vedere al structurilor biologice; 
VII.1.4.7.  Reactualizarea documentelor urbanistice de tip P.U.G., P.U.Z. şi P.U.D.; 
VII.1.4.8.  Prevederea cu zone tampon şi perdele de protecţie pentru noile zone 

industrial; 
 
VII.1.5. Fond forestier şi cinegetic 
 
VII.1.5.1.  Dezvoltarea economică durabilă a exploataţtiilor forestiere; 
VII.1.5.2.  Refacerea potenţialului producţiei forestiere şi introducerea acţiunilor de 

prevenire a despăduririlor; 
VII.1.5.3.  Cartografierea şi monitorizarea evoluţiei fondului forestier din regiune; 
VII.1.5.4.  Acţiuni de protejare şi sprijinire a fondului cinegetic; 
VII.1.5.5.  Sprijinirea acţiunilor de împădurire în judeţ; 
 
VII.1.6. Sol şi subsol 
 
VII.1.6.1.  Realizarea unor reţele de monitorizare a calităţii solului; 
VII.1.6.2.  Reabilitarea ecologică a terenurilor din zonele afectate prin corectarea 

reacţiei solului, efectuarea de arături adânci, cultivarea anumitor specii de 
plante care nu se utilizează în alimentaţie; 

VII.1.6.3.  Identificarea solurilor degradate şi a gradelor de poluare ale acestora; 
VII.1.6.4.  Folosirea pesticidelor cu selectivitate mare şi cu remanenţă redusă în sol, 

biodegradabile; 
VII.1.6.5.  Protejarea solului din zone de risc prin realizarea unui covor vegetal, garduri 

vii sau obstacole fizice; 
 
VII.1.7.  Poluare fonic ă 
 
VII.1.7.1.  Întocmirea hărţilor de zgomot pentru marile aglomerări urbane din regiune, 

precum şi pentru şoselele şi tronsoanele de cale ferată intens circulate; 
VII.1.7.2.  Investiţii în montarea de panouri fonoabsorbante sau în realizarea de 

perdele de protecţie; 
VII.1.7.3.  Prevederea de perdele forestiere în perimetrul mediilor urban/rural, a zonelor 

industriale, a drumurilor comunale, judeţene, naţionale sau de tip autostradă 
VII.1.7.4.  Sprininirea unor sisteme de limitare a poluării fonice de-a lungul căilor ferate 

existente în cadrul localităţilor urbane; 
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VII.1.7.5.  Reducerea traficului rutier din cadrul oraşelor în vederea reducerii poluării 
fonice, a aerului şi implementarea sistemului de monitorizare cu afişare 
electronică a poluării şi instalarea unor camere video; 

VII.2.   APĂRAREA ÎMPOTRIVA CALAMIT ĂŢILOR, DEZASTRELOR ŞI 
ACCIDENTELOR NATURALE 
 

VII.2.1.  Prevenirea diverselor riscuri de mediu 
 
VII.2.1.1.  Protejarea lucrărilor de apărare şi a instalaţiilor de captare a apei; 
VII.2.1.2.  Întocmirea hărţilor terenurilor cu risc la eroziune şi alunecări de teren şi a 

hărţilor de risc la inundaţii; 
VII.2.1.3.  Determinarea zonelor în care se impune realizarea perdelelor de protecţie; 
VII.2.1.4.  Reabilitarea lucrărilor existente şi realizarea unor noi lucrări de apărare a 

mediului natural şi construirea de sisteme de protecţie împotriva inundaţiilor; 
VII.2.1.5.  Conştientizarea populaţiei cu privire la modul de intervenţie şi acţiune în 

cazul unor fenomene meteorologice periculoase (ruperi de nori, ploi 
abundente, poduri de gheaţă pe cursurile de apa, etc.); 

VII.2.1.6.  Realizarea unor perdele de păduri pentru protecţie antipoluare; 
 
VII.2.2.  Centrul jude ţean de interven ţie 
 
VII.2.2.1.  Dezvoltarea unei unităţi de intervenţie rapidă, în cadrul IJSU, dotată 

corespunzător pentru intervenţii în cazul unor dezastre naturale cu diverse 
cauze; 

VII.2.2.2.  Pregătirea personalului care va acţiona în cadrul unităţii de intervenţie 
rapidă; 

VII.2.2.3.  Stabilirea şi testarea planurilor de intervenţie prin organizarea de exerciţii de 
simulare a situaţiilor de urgenţă; 

VII.2.2.4.  Sprijinirea construirii unor zone pentru inundarea controlată pentru a evita 
inundarea zonelor locuite; 
 

VII.3.   CREŞTEREA GRADULUI DE CONŞTIENTIZARE A POPULA ŢIEI, A 
ACTORILOR PUBLICI ŞI PRIVAŢI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU 
 

VII.3.1.  Încurajarea activit ăţilor economice în domeniul protec ţiei mediului 
 
VII.3.1.1.  Acordarea de asistenţă tehnică şi financiara IMM-urilor care activează în 

domeniul protecţiei mediului; 
VII.3.1.2.  Promovarea tehnologiilor favorabile mediului şi dezvoltării durabile; 
VII.3.1.3. Ecologizarea zonelor agenţilor de stat şi privaţi din siturile industriale a 

unităţilor productive care şi-au încetat activitatea; 
VII.3.1.4.  Realizarea unor proiecte pilot de sisteme colective performante de 

termoficare pe bază de cazane multicombustibil sau energie solară pentru 
zonele isolate; 

VII.3.1.5.  Refacerea mediului afectat de exploatările miniere; 
 
VII.3.2. Schimbarea mentalit ăţii şi a comportamentului fa ţă de mediu 
 
VII.3.2.1.  Crearea de programe judeţene de educaţie de mediu; 
VII.3.2.2.  Sprijinirea organizării în mod regulat a unui Forum judeţean al ONG-urilor de 

mediu din regiune; 



29 
 

VII.3.2.3.  Constituirea de parteneriate active între instituţiile de învăţământ, ONG-urile 
active în domeniul protecţiei mediului şi Agenţiile Judeţene pentru Protecţia 
Mediului în vederea realizării de programe de educaţie ecologică; 

VII.3.2.4.  Protecţia zonelor naturale din cadrul municipiilor prin regulamente 
urbanistice pentru prevenirea reducerii spaţiilor verzi în zonele urbane; 

 
VII.3.3.  Atenuarea efectelor ecologice negative de terminate de exploatarea 

industriala nera ţional ă 
 

VII.3.3.1.  Introducerea de tehnologii ecologice pentru revalorificarea haldelor de steril 
şi maselor plastic; 

VII.3.3.2.  Reconstituirea potenţialului ecologic al zonelor afectate de industrializare; 
VII.3.3.3.  Reintegrarea urbanistică a spaţiilor de producţie afectate de restructurare; 
VII.3.3.4.  Identificarea punctelor critice şi întocmirea planurilor de acţiune pentru 

prevenirea poluărilor accidentale; 
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C.  PROGRAMUL DE MASURI 
 
 

Planul de ac ţiuni pentru realizarea obiectivelor propuse   - extras din planul de actiuni 
pentru realizarea obiectivelor propuse al Consiliului Judetean Hunedoara 
 
CAP.6.  Agricultura şi dezvoltarea rural ă  
 
Agricultura 
 

Obiectivul/ 
Măsura/Acţiunea 

Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabi
lă 

Termen de 
finalizare 

SECTOR  VEGETAL        
Valorificare potenţialului agricol al judeţului, stimulând creşterea performantei 
producătorilor agricoli pentru atingerea parametrilor minimali la nivelul exigentelor 
şi cerinţelor integrării în U.E.. 
·        Alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli, 
prin: 
-Subvenţionarea seminţelor selecţionate şi a materialului săditor  
  
  
  
-Menţinerea în continuare a sprijinului direct şi a primelor şi subvenţiilor pentru 
produsele agricole de baza introduse în circuitul comercial  
-Încurajarea producţiei la culturi deficitare: plante tehnice, culturi bio-ecologicesi de 
asolament în vederea refacerii potenţialului agricol al terenului, precum şi realizării 
acelor produse la care România este competitiva  
-Subvenţionarea primelor de asigurare şi plata despăgubirilor pentru calamitaţi 
naturale şi a celor cauzate de animale sălbatice 
-Combaterea şi diminuarea efectelor eroziunilor de suprafaţa ale solului prin 
Programul Naţional de combatere a eroziunii solului  
-Accesarea creditelor de producţie şi a creditelor pentru investiţii alocate prin Legea 
creditului agricol 
-Stabilirea nivelul accizelor din preţul motorinei pentru efectuarea lucrărilor agricole 
la nivelul legiferat în UE 
·        Creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole în special în zonele deal şi 
munte 
·        Creşterea suprafeţelor agricole fertilizate 
·        Creşterea suprafeţelor irigate prin achiziţionarea de către producătorii agricoli a 
instalaţiilor de irigat şi repunerea în funcţiune a sistemelor de irigat acolo unde este  
posibil  
·        Creşterea suprafeţelor destinate producerii de samanta certificata în special la 
grâu şi cartof  
·        Sprijinirea producătorilor agricoli care doresc sa-şi înfiinţeze plantaţiilor de pomi 
fructiferi, arbuşti fructiferi şi vita de vie  
·        Organizarea de loturi demonstrative pe diferite culturi şi cu diferite soiuri şi 
hibrizi 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
  
  
  
  
Campaniile 
agricole de 
primăvara 
si toamna 
Permanent 
  
Campaniile 
agricole de 
primăvara 
  
Permanent 
  
Permanent 
  
Permanent 
  
Permanent 
  
Permanent 
  
Permanent 
Permanent 
  
  
Permanent 
  
Permanent 
  
Campaniile 
agricole de 
primăvara 
toamna 

Stimularea transformării gospodăriilor taranesti în ferme agricole familiale cu 
caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural 
-Înfiin ţarea prin Programul naţional de investiţii a noi exploataţii vegetale şi 
consolidarea celor existente. Programul va fi adresat cu prioritate familiilor de tineri 
-Stimularea creşterii dimensiunilor exploataţiilor agricole prin acoperirea din bugetul 
statului a cheltuielilor efectuate cu plata taxelor pentru schimburi şi vânzări de terenuri 
agricole şi întocmirea de documentaţii  

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
  
  
Permanent 
  
  
Permanent 
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Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin masuri de piaţa 
-Încurajarea parteneriatului public-privat în vederea achiziţionării produselor agricole 
de baza  
-Utilizarea preţului minim garantat pentru produse agricole de baza  
-Dezvoltarea ofertei de produse pe piaţa 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Permanent 

SECTOR  ZOOTEHNIE          
Îmbunătăţirea producţiilor la culturile furaje şi pe pajişti 
-Colaborarea cu administraţia locală în domeniul păşunilor / Întocmirea documentaţiei 
privind taxa de păşunat şi a lucrărilor de efectuat. 
-Înfiin ţarea culturii de porumb pentru siloz şi a culturilor de leguminoase / Acordarea 
asistenţei de specialitate şi procurarea de sămânţă de calitate. 
-Organizarea de loturi demonstrative pentru culturi furajere şi pe specii şi categorii de 
animale / Discuţii cu producătorii agricoli, acordarea asistenţei tehnice şi 
popularizarea rezultatelor 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
Permanent 
  
Permanent 
  
Permanent 

Creşterea producţiilor medii de lapte, carne, ouă 
-Identificarea materialului de reproducţie din patrimoniul genetic, pe specii / 
Efectuarea controlului oficial al producţiilor, pe specii 
-Organizarea de expoziţii târg / Depistarea animalelor, bonitarea acestora şi 
prezentarea lor în expoziţii. 
-Înfiin ţarea de asociaţii profesionale, dezvoltarea acestora / Organizarea de întâlniri cu 
crescătorii de animale şi prezentarea modelului de statut pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea acestora 
-Simpozioane şi mese rotunde privind exploataţiile agricole / Întâlniri cu crescătorii de 
animale, agenţi economici şi specialişti agricoli 
-Creşterea efectivelor totale de animale şi a producţiilor medii Acordarea de prime 
pentru animalele aflate în patrimoniu genetic, prime pentru viţei, prime pentru lapte 
predat la fabrici procesatoare, prime pentru juninci şi scrofiţe 
-Extinderea arealului de însămânţări artificiale / Înfiinţarea de noi puncte de 
însămânţări artificiale 
-Înfiin ţarea de microferme de animale pe specii / Întâlniri cu crescătorii de animale, 
popularizarea Legii exploataţiilor agricole, facilităţi acordate 
-Înfiin ţarea de ferme model. Dezvoltarea celor existente. Clubul fermierilor. / 
Identificarea de programe de dezvoltare, nominalizarea şi monitorizarea fermelor 
pretabile la aceste programe. 
-Înfiin ţarea de noi puncte de preluare a laptelui / Discuţii cu procesatorii de lapte, cu 
crescătorii de animale din fiecare zonă 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
Permanent 
  
Permanent 
  
Permanent 
  
  
Permanent 
  
Permanent 
  
  
  
Permanent 
  
Permanent 
  
  
Permanent 
  
Permanent 

SECTOR DEZVOLTARE RURALA        
Accesarea fondurilor din Programul Sapard       
Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii rurale  
-Verificarea eligibilităţii plaţilor pentru proiectele aflate in derulare in 2005 la 
Consiliile locale:Baru, Valisoara, Buces, Vata de Jos, Pui 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

săptămânal 

Măsura 1.1. Procesarea si marketingul produselor agricole si piscicole 
-Aplicarea masurile prevazute in proceduri pentru Submasura "Carne si produse din 
carne' - 2 proiecte in derulare in 2005  
-Impreuna cu specialisti de la DSV se vor monitoriza si indruma societatile care 
prelucreaza lapte, fructe, cereale pentru promovarea investitiilor necesare in vederea 
incadrarii in norme UE de pe zona Brad, Hunedoara, Simeria, Orastie, Hateg si Valea 
Jiului 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
Conform 
graficului 
Trimestrul 
I  
  

Măsura 3.1. Investitii in exploatatii agricole 
-Aplicarea masurile prevazute in proceduri pentru Submasura 'Ferme de vaci de lapte' 
- 1 proiect in derulare 
- Pentru promovarea investiţiilor in sectorul vegetal si zootehnic prin abordarea 
fondurilor structurale, in colaborare cu OJCA si Centrele Agricole, se vor inventaria 
gospodariile cu posibilitatii de a deveni ferme comerciale, acordându-se totodată 
sprijin la întocmirea documentatiilor cerute in procedurile Sapard.l      

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
Conform 
graficului. 
  

Măsura 3.4. Dezvoltarea si diversificarea activităţilor economice care sa genereze 
activitati multiple si venituri alternative    
-Aplicarea masurile prevazute in proceduri pentru Submasura 'Agroturism' - 2 proiecte 
in derulare  şi Submasura 'Älte activitati' - 1 proiect 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
  
Conform 
graficului 
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- Trecerea forţei de munca din comunităţile rurale de la agricultura la alte activitati 
conexe, impune promovarea si susţinerea financiara a proiectelor care pot aduce si alte 
venituri(agroturism, meşteşuguri, apicultura, ciuperci, fructe de pădure) Promovarea 
unui număr de 10 proiecte in zonele cu potenţial .   

  
Permanent 

Măsura 3.2 Grup de producători (in curs de acreditare) 
- Se va prelucra in teritoriu in vederea accesării fondurilor ce se vor aloca pe aceasta 
măsura Legea 277/2004, Ord.535,536,537/2004 privitor la constituirea si funcţionarea 
grupurilor de producători 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Permanent 

Derularea Proiectului FIDA. 
(Proiectul este sprijinit de MF. .si BCR.)   
-Iniţierea unui număr de 63 proiecte  pentru modernizarea adăposturilor,. dotarea cu 
utilaje si maşini agricole, cumpărarea de animale valoroase, agroturism, activitati de 
prelucrare a materialelor locale, utilaje pentru industria alimentara. 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
  
Permanent 

Programul de masuri privind implementarea acquis-ului comunitar 
-Urmărirea modului de aplicare in teritoriu a măsurilor prevăzute la Capitolul 7 
'Agricultura' 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Roportare 
lunară / 
trimestrială 
/ anuală 

Dezvoltarea rurala montana durabila 
-Aplicarea 'Legii muntelui' 
-Actualizarea permanenta a bazei de date din gospodăria montana in vederea obţinerii 
subvenţiilor prevăzute de lege. 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

  
  
Permanent 

SECTOR INDUSTRIA ALIMENTARA        
Controlul agenţilor economici care solicita eliberarea licenţelor de fabricaţie si care 
desfasoara activitati in domeniul producţiei de produse alimentare destinate 
comercializării  

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Permanent 

Acordarea licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfasoara activitati in 
domeniul producţiei de produse alimentare destinate comercializării  

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
LunarDezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Permanent 

Controlul in comisie mixta alcătuita din reprezentanţi ai D.A.D.R., D.S.P., D.G.F.P., 
I.P.J., G.F., O.P.C., reprezentantul Asociaţiei patronale din ramura alcoolului si a 
băuturilor spirtoase, la  agenţii economici producători de alcool si băuturi spirtoase 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Lunar 

Urmărirea evoluţiei preturilor la principalele produse agroalimentare, din târguri si 
oboare 

Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare 
Rurală 

Director 
executiv 

Permanent 

CONSULTANŢĂ AGRICOL Ă       
Consultanţă agricolă pentru dezvoltarea rurală 
·        Organizarea de loturi demonstrative: 
-Loturi cu soiuri de grâu de toamnã create de S.C.D.A. Turda şi zonate in judeţul 
Hunedoara 
-Loturi cu triticale create de S.C.D.A. soiul TITAN 
-Loturi demonstrative cu hibrizi de porumb TURDA     
-Loturi cu hibrizi de porumb marca PIONEER 
-Loturi cu soiuri de soia create de S.C.D.A. Turda 
·        Târguri, expoziţii, 
-Expoziţie: 'Expoagro' Deva  (SC Agromec Deva) 
-Expoziţie: 'Bãlţata Româneascã' (com. Bãcia) 
  
·        Seminarii şi simpozioane 
-Tematica: 'Prezentarea noutãţilor firmei PIONEER în culturile de porumb, floarea 
soarelui şi soia' (sala Astra Orãştie) 
-Tematica: 'Noutãţi tehnice in pomiculturã - prezentarea soiurilor de mãr, pãr, prun, 
nuc şi arbuşti fructiferi' (S.C.P.P.Geoagiu) 
-Tematica: 'Noutãţi privind cultura legumelor in solarii'(exploataţia agricolã -    Popa 
Ioan , Sântuhalm) 
-Tematica: 'Noutãţi în protecţia plantelor' 

Oficiul Judeţean 
de Consultanţă 
Agricolă 
Hunedoara 

Director 
executiv 

  
Conform 
graficului 
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(SC Nirvana SRL Haţeg) 
Agricultură eficientă cu asistentã tehnicã de specialitate 
Acordarea de asistentã tehnicã de specialitate pe domenii: 
Producţie vegetalã 
Cresterea animalelor 
Mecanizare 
      Management şi marketing 

Oficiul Judeţean 
de Consultanţă 
Agricolă 
Hunedoara 

Director 
executiv 

Permanet 

Perfecţionarea pregătirii profesionale a agricultorilor 
-Cursuri de formare profesionalã a producãtorilor agricoli 
-Cursuri de instruire a producãtorilor agricoli 
-Cursuri de perfecţionare a pregãtirii profesionale a specialiştilor din agriculturã 

Oficiul Judeţean 
de Consultanţă 
Agricolă 
Hunedoara 

Director 
executiv 

Permanent 

ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE       
Întreţinerea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare 
-Reînceperea execuţiei la obiectivul de investiţii 'Combaterea eroziunii solului în 
bazinul hidrografic Mureş zona Romos Vaidei', lucrare sistată în 1991. 
-Întreţinerea şi repararea sistemelor de irigaţii Sântandrei-Deva şi Ostrov-Clopotiva 
pentru suprafeţele contarcate în anul 2005 cu fermieri.  
-Întreţinerea şi repararea amenajărilor de desecări şi drenaje din zonele:Brad Vaţa, 
Rapolt Bobâlna, Orăştie Aurel Vlaicu, Boşorod Bretea, Haţeg Unirea Tuştea. 
-Întreţinerea şi repararea amenajărilor de combaterea eroziunii solului din 
zonele:Ribiţa Baia de Criş, Mărtineşti, Ilia Sârbi, Boşorod Grid, Zeicani. 
-Asigurarea furnizării apei pentru aplicarea udărilor culturilor aflate în vegetaţie în 
sistemele de irigaţii Sântandrei-Deva şi Ostrov Clopotiva pe suprafeţele contractate de 
fermieri 
-Asigurarea funcţionării normale a amenajărilor de desecări şi drenaj existente în 
judeţ, inclusiv în perioada de precipitaţii abundente pe suprafaţa de 14458 ha 
-Asigurarea funcţionării normale a amenajărilor de combaterea eroziunii solului 
existente în judeţ inclusiv în perioada de precipitaţii abundente pe suprafaţa de 33627 
ha. 

Administraţia 
Naţională a 
Îmbunătăţirilor 
Funciare - 
Unitatea de 
Administrare 
Hunedoara 

Director  Permanent 
 

 
  Silvicultura 
 

Obiectivul/ 
Măsura/Acţiunea 

Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabi
lă 

Termen de 
finalizare 

Asigurarea respectării regimului silvic de către toţi deţinătorii şi  administratorii de 
fond  forestier  şi vegetaţie  forestieră din afara fondului  forestier indiferent  de forma 
de proprietate  
-Controale de fond  în cantoane silvice  din fond forestier  şi păşuni  împădurite  
-Controale  în exploatare la agenţi economic  care  au contractat masă lemnoasă  din 
fondul  forestier  şi vegetaţie  din afara fondului  forestier  
-Controlul  instalaţilor de debitat material   lemnos  la agenţii economici care 
prelucrează  material lemnos   
-Controale  la  circulaţia materialelor  lemnoase  
-Controale tematice privind modul de administrare a fondului  forestier, folosirea 
fondurilor pentru accesibilizarea fondului forestier, modul de folosire a  documentelor  
de  însoţire a materialelor lemnoase, etc. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Regim Silvic şi 
Cinegetic 
Hunedoara 
  
  

Inspector 
şef 

Permanent 

Respectarea  legislaţiei  privind   activitatea  cinegetică  pe toate categoriile de  
fonduri de vânătoare  
-Controale  de fond  pe fondurile  de vânătoare  indiferent  de gestionar  
-Patrulări pentru prevenirea şi combaterea  braconajelor  
-Control  privind  desfăşurarea  acţiunilor  de vânătoare  
-Controale  privind  asigurarea  hranei complementare  vânatului  
-Verificări  acţiuni  de evaluare  a vânatului  

Inspectoratul 
Teritorial de 
Regim Silvic şi 
Cinegetic 
Hunedoara 

Inspector 
şef 

Permanent 
  

Gestionarea durabilă a pădurilor       
Realizarea  a 230 ha regenerări naturale  Direcţia Silvică 

Deva 
Director  

Realizarea a 210 ha împăduriri  Direcţia Silvică 
Deva 

Director  
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Punerea în valoare prin marcări a unui volum de 310 mii m.c.  Direcţia Silvică 
Deva 

Director  

Executarea unui volum de 7005 ha de lucrări de îngrijire a arboretelor tinere astfel: 
        - degajări      -   920 ha  
        - curăţiri       - 1507 ha  
        - rărituri        - 4579 ha       

Direcţia Silvică 
Deva 
  
  
  

Director   
  
 

Realizarea unei producţii silvice de 345.000 mil. lei   Direcţia Silvică 
Deva 

Director  

Realizarea unui volum de investiţii de 29.062 mil. lei astfel:  
      - din fonduri bugetare şi credite externe 1065 mil. lei 
- din fonduri extrabugetare 19.130. lei  
- din fonduri proprii 8.867 lei      

Direcţia Silvică 
Deva 
  
  
  

Director  

Livrarea la export a unor produse şi servicii în valoare de 850 mii USD  Direcţia Silvică 
Deva 

Director  

Realizarea unei profit brut de 16.000 mil. lei  Direcţia Silvică 
Deva 

Director  

Punerea în circuitul economic a unui volum de masă lemnoasă de 376 mii m.c.   Direcţia Silvică 
Deva 

Director  

Valorificarea pe piaţă a 314 tone fructe de pădure, 100 tone ciuperci comestibile, 10 
tone plante medicinale, 5,5 tone carne de vânat şi 9 tone păstrăv de consum.     

Direcţia Silvică 
Deva 

Director  

Sprijinirea înfiinţării ocoalelor silvice private Direcţia Silvică 
Deva 

Director  
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 D.  MONITORIZAREA EFECTELOR PUG B ĂCIA ASUPRA MEDIULUI 
 

D.1 Indicatori propu şi pentru monitorizarea efectelor PUG B ăcia asupra mediului 
 
 

Componenta sistem Puncte de 

control 

Indicatorii monitorizati Responsabilul 

monitorizării 

Calitatea 

precipitatiilor 

11 puncte pH, conductivitate, duritate, sulfaţi, 

cloruri, azotaţi, amoniu, azotiţi, sodiu, 

potasiu, calciu, magneziu 

APM Hunedoara 

Calitatea aerului 8 puncte NOx, SO2, NH3, fenol, HCl APM Hunedoara 

  12 puncte pulberi în suspensie, Pb  APM Hunedoara 

  29 puncte pulberi sedimentabile  APM Hunedoara 

Nivelul zgomotului localitatile 

urbane 

nu este cazul 

  

Calitatea apelor de 

suprafaţă 

1 sectiune de 

control pe 

râul Strei 

regim oxigen, metale grele, regim 

nutrienţi, salinitate, indicatori biologici 

AN Apele Române - SGA 

Hunedoara 

Calitatea apei 

freatice 

foraje de 

control 

conform L 458 / 2002 AN Apele Române - SGA 

Hunedoara 

Evacuari ape uzate staţii de 

epurare 

săteşti 

conform NTPA 001 AN Apele Române - SGA 

Hunedoara 

Calitatea solului conform 

reţelei de 

supraveghere 

nutrienti, metale grele, pesticide OSPA Hunedoara 

Starea pădurilor conform 

retelei de 

supraveghere 

*indicatori de calitate a fondului 

forestier   *regenerări, împăduriri 

RA Romsilva, DS Deva 

Starea ariilor 

protejate 

nu este cazul 

    

Situaţia spaţiilor 

verzi 

localităţi 

rurale din 

judeţ 

evoluţia suprafeţelor ocupate de 

spaţiile verzi 

Primaria comunei Băcia 

Starea sănătaţii 

populaţiei 

localităţile 

componente 

îmbolnăviri, morbiditate, epidemii Directia de Sănătate 

Publică Hunedoara - 

Deva 
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 D.2 Monitorizarea efectelor implement ării planului 
 
Conform directivei SEA, monitorizarea efectelor implementării Planului Urbanistic General 

asupra factorilor de mediu şi sănătaţii populaţiei cade în sarcina titularului planului, în cazul de 
faţă Primăria comunei Băcia, judeţul Hunedoara. 

 
Excepţie face situaţia în care există deja un sistem sau elemente ale unui sistem de 

monitorizare, când pentru evitarea redundanţelor, se utilizează sistemul existent. Titularul 
Planului are totuşi obligaţia corelării informaţiilor şi înaintării către autoritatea de mediu a unui 
Raport anual de mediu cu rezultatele monitorizării. 

 
La nivelul judeţului Hunedoara este implementat sistemul de monitorizare a calităţii 

factorilor de mediu gestionat de autoritatile locale de protecţie a mediului, gospodărirea apelor, 
sănătate publică, administraţia fondului forestier şi a zonelor protejate. 

 
În aceste condiţii, nu se pune problema suprapunerii unui nou sistem de monitorizare în 

teritoriul analizat, urmând ca titularul Planului, respectiv Primăria comunei Băcia să solicite anual 
date de monitorizare de la instituţiile mentionate la punctul D.2, şi să întocmească Raportul Anual 
de Monitorizare pentru PUG. 

În tabelul indicatorilor de mediu sunt prezentate componentele sistemului de monitorizare 
a efectelor produse de implementarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de 
Urbanism ale comunei Băcia, judeţul Hunedoara. 

 
Pe lânga datele ob ţinute din sistemul de monitorizare prezentat, Prim ăria comunei 

Băcia are obliga ţia monitoriz ării modului de implementare a Planului Urbanistic G eneral şi 
a Regulamentului Local de Urbanism şi a prevederilor acestora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              întocmit, 

                                                                                           arh. Dan Mihăilă 
 










