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1.2. Obiectul PUG

Planul Urbanistic General al orașului Pecica este întocmit în vederea rezolvării
solicitărilor din tema program elaborată de beneficiar, precizării strategiei şi
programului de dezvoltare, prezentării obiectivelor strategice de dezvoltare, a
principalelor proiecte şi programe destinate implementării strategiei de dezvoltare, a
reglementării activităţii de construire şi amenajare în cadrul UAT precum şi
modalităţile de modificare şi completare a PUG.

Odată aprobat, Planul Urbanistic General devine un instrument foarte util al
administraţiei locale Pecica, în vederea gestionării responsabile a teritoriilor, precum
şi unul concret în activitatea de avizare şi autorizare a tuturor investiţiilor viitoare din
comună. Acesta reprezintă şi baza legală a activităţii de autorizare şi avizare a
tuturor investiţiilor de pe raza orașului.

1.2.1. Solicitări ale temei program

Tema program a fost elaborată în cadrul Caietului de Sarcini, anexă la Contractul de
achiziție publică.

Prin caietul de sarcini aferent prezentului PUG, autoritatea contractantă a solicitat o
seamă de cerințe obligatorii de îndeplinit în cadrul propunerilor PUG. Acestea sunt
cuprinse în cadrul Temei de proiectare anexată și prezentului memoriu. Principalele
cerințe specifice de temă sunt următoarele:

- concluziile analizei situaţiei existente şi ale disfuncţionalităţilor.
- integrarea procesului de restaurare şi revitalizare a centrului istoric în

dezvoltarea generală a oraşului, ţinând cont de posibila includere pe lista
patrimoniului naţional.

- conceperea acestui proces de restaurare şi revitalizare a centrului istoric ca un
proces continuu, cu caracter permanent şi nu punctual cu obiective limitate

- stabilirea noilor zone de dezvoltare urbanistică pentru toate categoriile de:
o locuinţe cu regim mic de înălţime până la P + 2E
o locuinţe colective de la P + 2E la P + 4E
o centrele de cartier
o servicii,
o birouri regim mic de înălţime până la P + 2E
o industrie, logistică
o comerţ şi dotări
o construcţii pentru sănătate
o construcţii şi zone sportive
o zone de agrement
o zone verzi
o zonele de trafic (circulaţia auto, transportul în comun, circulaţia

pietonală şi pistele pentru biciclişti) .
- stabilirea zonelor de reconversie urbană a vechilor zone industriale, pe baza

studiilor de potenţial. Aceste studii vor face parte din noul PUG.
Alte necesități de temă sunt cuprinse indirect și în Strategia de dezvoltare a Orașului
Pecica 2014-2020, aceestea constituind prevederi cu caracter de obligativitate în
cadrul propunerilor. Acestea vor fi detaliate în cele ce urmează.
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1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor

Programul de dezvoltare al orașului este cuprins în cea mai mare parte în cadrul
documentului ”Strategia de dezvoltare a orașului Pecica 2014-2020”, document
întocmit de către un grup de lucru local împreună cu un grup de experți (Marius
Bulgaru și Daniel Peptenatu) în anul 2014.
Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității de
planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor
din România”, cod. SMIS 27520, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (având ca beneficiar
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice).
Părți strategice ale documentului vor fi prezentate în capitolul de strategie integrată
de dezvoltare, astfel că succint, privitor la programul de dezvoltare a orașului se fac
următoarele remarci, extrase din document:

- Viziunea strategică a orașului: ”Orașul Pecica, pol de dezvoltare zonală,
caracterizat prin multiculturalitate și dinamism, preocupat de creșterea
calității vieții într-un mediu curat și atractiv”;

- Viziunea pentru dezvoltare a orașului Pecica este concentrată pe dezvoltarea
economică, ca rezultat al dezvoltării sistematice dintre educație, inovare și
sectoarele economiei locale, complementare cu interesul pentru calitatea
vieții în comunitate, înțelegând prin aceasta un mediu de viață curat și
civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o infrastructură
modernă și de accesul la servicii publice de bună calitate;

- Strategia de dezvoltare a orașului Pecica se fundamentează pe 2 obiective
strategice – Dezvoltare economică și Creșterea calității vieții, susținute de
un obiectiv asociat – Dezvoltarea turismului, protecția mediului și
dezvoltarea administrației publice și a cooperării transfrontaliere, pentru
implementarea cărora au fost identificate o serie de obiective specifice și axe
prioritare, transpuse în măsuri concrete de acțiune;

- Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea
măsurilor identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre acestea
înscriindu-se într-unul din aceste niveluri:

o Măsuri directe – care contribuie direct și nemijlocit la realizarea
obiectivelor strategice;

o Măsuri suport – a căror implementare/realizare susține atingerea
obiectivelor strategice;

o Măsuri punctuale – care presupun dezvoltarea punctuală a orașului

1.2.3. Ediţii anterioare ale PUG

Ultima ediție a PUG-ului orașului Pecica datează din anul 1998, făcând parte din
generația I de PUG-uri din perioada postcomunistă și a fost întocmit de SC Proplus
SRL Arad, șef proiect fiind arh. Cornelia Tudor, valabilitea acestuia fiind prelungită
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până la data de 31 decembrie 2019.
În anul 2009, administrația publică locală a inițiat un nou P.U.G. de generația a II-a,
care însă nu a trecut de faza de propuneri preliminare, fiind ulterior abandonat.

1.3. Surse de documentare

1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUG

În ceea ce privește proiectele elaborate anterior demarării prezentului PUG, care au
fost consultate la faza de documentare, precizăm următoarele:

1) Studiu de prefezabilitate ”Reamenajarea și regularizarea râului Mureș, între
km 10+100 și km 33+280”, întocmit de PFA Bărboi Alexandru Timișoara,
pentru beneficiar Municipiul Arad-Direcția Tehnică-Serviciul Edilitar, aprobat
prin HCL Arad nr. 10/04.07.2013; studiul propune amenajări și în zona orașului
Pecica;

În ceea ce privește proiectele elaborate anterior demarării prezentului PUG, care au
fost consultate la faza de documentare, precizăm următoarele:

1) PUZ - Zona industrială Pecica-Turnu, CF 9551, CF 9553, beneficiar
Primaria Pecica, aprobat prin HCL nr. 122/05.10.2005, neconstruit ;

2) PUZ - Zona depozitare și servicii produse agricole Pecica, CF 300187, SC
Terra Cer SRL Pecica, aprobat prin HCL Nr. 77/04.07.2006, construit ;

3) PUD – Construire sala de fitnes, cosmetica, coafura si bar, intravilan
Pecica CF. 473, Str. 402 Nr. 58, Top. 537, Miklos  Arpad si Miklos Noemi,
aprobat prin HCL Nr.16/31.01.2008, construit;

4) PUD – Construire atelier mica productie si birouri, Intravilan CF. 575
Pecica Nr. Top. 702, Str 112, Nr.3, SC.Brodconf SRL, aprobat prin HCL Nr.
73/28.05.2008, construit;

5) PUZ – Construire uzina de biogaz cu cogenerare 716 KW si extindere si
modernizare ferma agricola – Turnu, Extravilan CF. 11393, Str. Lotul 1, Nr.
Cad. 2398, SC Unicom 3M 2000 SRL, aprobat prin HCL Nr. 19/25.07.2008,
neconstruit;

6) PUD – Hala prelucrare lemn si anexe, Extravilan CF.4442, Nr. Top. 5657 si
5658, SC. New Components 2007 SRL, aprobat prin HCL Nr. 185/30.10.2008,
construit;

7) PUD – Construire sediu firma – panou publicitar si imprejmuire, Intravilan
Pecica, CF. 10681, Nr. Top. 41760/5/181, SC. Dehlor Auto SRL, aprobat prin
HCL Nr. 215/16.12.2008

8) PUD – Construire unitate de procesare uleiuri vegetale, depozitare
cereale, amenajari inter. si imprejmuire, Pecica, CF. 7360 Nr. Cad. 3231,
Kocsik Mihai ‘’Agro-Pres’’ Intreprindere individuala, aprobat prin HCL Nr.
24/19.02.2009, construit;

9) PUD – Construire 3 case in zona de locuinte, Intravilan CF. 10057 Pecica,
Nr. Top. 141,760/2/2, CF. 10056 Pecica, Nr. Top. 141,760/2/1/1, CF. 10058
Pecica, Nr. Top. 141,760/2/1/3 Szep Alexandru, Szep Zoltan și Jr. Szep
Alexandru, aprobat prin HCL Nr. 25/19.02.2009, construit;

10)PUD – Construire Pavilion administrativ P + 1, hala expo parter pentru
utilaje agricolem amenajari interioare si imprejmuire, Intravilan Pecica CF.
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7361, Nr. Top. 1506-1511/5, SC Foton Europard SRL, aprobat prin HCL Nr.
26/19.02.2009, neconstruit;

11)PUZ – Construire Biserica Paraclis cu centru de asistenta sociala,
Intravilan CF. 4958 Nr. Cad. 3513, Parohia Ortodoxa Romana Pecica II,
aprobat prin HCL 169/30.10.2009, construit;

12)PUZ – Construire parc logistic adiacent drum Arad – Turnu, Extravilan,
CF. 303652 Nr. Top. 347.1619/4, Fulge Pavel Marius, aprobat prin HCL Nr.
101/28.07.2010, neconstruit;

13)PUZ – Etajare, modificare, consolidare si schimbarea destinatiei in
locuinta publica si pensiune Pecica, Intravilan CF. 514 Nr. Top. 608/a, SC
Tomaificio Veneziano Impex SRL Arad, aprobat prin HCL Nr. 117/24.08.2010,
construit;

14)PUZ - Hala productie tamplarie, Extravilan CF. 300728 Nr. Cad. 2245, SC
Costello 2000 SRL Pecica, aprobat prin HCL Nr. 118/24.08.2010, construit;

15)PUZ – Casa familiala, locuinta de servici si anexe la utilitati agricole,
Turnu, Extravilan CF. 301018 Pecica Nr. Cad. 963, Golban Ciprian Liviu,
aprobat prin HCL Nr. 122/30.09.2010, construit parțial;

16)PUZ – Construire locuinte, spatii comerciale – servicii si obiective de
utilitate publica, Extravilan CF. 304.482 Nr. Top. 304482, Gal Ioan si Gal
Emilia-Marioara, aprobat prin HCL Nr. 50/04.03.2011, neconstruit;

17)PUZ – Construire hala prelucrare primara a lemnului si anexe, Extravilan
CF. 304765 Nr. Top. 3047, SC Forest Champ SRL, aprobat prin HCL Nr.
83/21.04.2011, construit ;

18)PUZ – Zona de productie – hala de depozitare cereale, Extravilan CF.
301990 Nr. Top. 216.1059/2, SC Agro Biograins SRL, aprobat prin HCL Nr.
150/11.10.2012. , neconstruit ;

19)PUZ – Zona servicii, agrement si locuire, Extravilan CF. 302173, CF.
302172, CF. 302171, CF. 301948, Pop Gelu si Cionca Gheorghe, aprobat prin
HCL 155/13.11.2012, construit ;

20)PUZ – Parc fotovoltaic, Extravilan CF. 306051, CF. 306316, CF. 306310, CF.
300132, SC Potenza Verde Sistema SRL, aprobat prin HCL Nr.
65/29.05.2013, neconstruit ;

21)PUZ – Zonă de producție -Parc fotovoltaic, Extravilan, CF. 306516, CF.
306509, CF. 306515, CF. 2013, SC Kovacs & Hegyes SRL, aprobat prin HCL
Nr. 88/17.07.2013, neconstruit ;

22)PUZ – Statie distributie carburanti, imprejmuire parcare, cladire servicii,
Intravilan CF. 307532, CF. 307531, CF. 307533, CF. 307534, Cront Gheorghe
si Cront Adriana, aprobat prin HCL Nr. 102/12.09.2013, construit parțial;

23)PUZ – Parc fotovoltaic, Extravilan CF. 302335, CF. 302736, SC Sunshine
Electro Construct SRL, aprobat prin HCL Nr. 138/23.12.2013, neconstruit;

24)PUZ – Zonă de producție și servicii – înființare centru de procesare
floarea-soarelui, Extravilan CF 306458 Pecica, SC Magna Comerciale SRL,
aprobat prin HCL Nr. 139/23,12,2013, neconstruit ;

25)PUZ – Zona industrie nepoluanta servicii si depozitare, Extravilan CF.
302414, CF. 301724, CF. 300178, SC HT Divizion SRL, aprobat prin HCL Nr.
57/30.05.2014, construit;

26)PUZ – Zona de servicii si productie agricolă, Extravilan CF. 305354,
Petrisor Gheorghe, aprobat prin HCL Nr. 92/08.08.2014, construit;

27)PUZ – Zona industrie nepoluanta, servicii si depozitare, CF. 308601,
308600, CF. 308549, CF. 308551, SC Arsat Industrie SRL, aprobat prin HCL
Nr. 111/23.10.2014, construit;
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28)PUZ – Zona de locuinte 29 case, Extravilan, Ciobanu Victor, aprobat prin
HCL Nr. 53/21.04.2015, neconstruit;

29)PUZ - Zona servicii – Service TIR, Extravilan, SC. Valex Logistic SRL,
aprobat prin HCL Nr. 69/22.05.2015, neconstruit;

30)PUZ – Zona servicii – Service TIR si parcare, Intravilan, Crisan Constantin
Dorin, aprobat prin HCL Nr. 140/10.11.2015, construit;

31)PUZ – Construire statie de carburanti, spatii servicii, Extravilan, SC. Smart
Diesel SRL, aprobat prin HCL Nr. 156/17.12.2015, construit ;

32)PUZ – Zonă prestări servicii și comerț, Extravilan, CF 311297, CF 311424,
CF 311421, CF 311418, CF 306023 Pecica, Lucas Masian si Lucas Gabriela,
aprobat prin HCL Nr. 72/30.05.2016.

1.3.2. Studii de fundamentare întocmite concomitent cu PUG

În ceea ce privește studiile elaborate concomitent prezentului PUG, care au fost
elaborate în afara contractelor referitoare la PUG, precizăm următoarele:

1) ”Plan de Mobilitate Urbană pentru Orașul Pecica – UAT urban de rang III”,
întocmit în anul 2017, de S.C. Veltona S.R.L. Timișoara. Acest studiu a fost
întocmit și în vederea acoperirii problematicii studiului ”Mobilitate și transport”
considerat obligatoriu pentru fundamentarea PUG;

În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Ordinul MDRAP 233/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a L 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism
– privind conținutul cadru obligatoriu actual al Planului Urbanistic General al UAT
urban de rang III (cazul orașului Pecica), au fost considerate obligatorii și au fost
întocmite următoarele tipuri de studii de fundamentare:

A. Analitice
a) Actualizarea suportului topografic
b) Condiții geotehnice și hidrogeologice
c) Protecția mediului, riscuri naturale și antropice
d) Studiu istoric
e) Studiu peisagistic
f) Tipuri de proprietate
g) Infrastructura tehnico-edilitară

B. Consultative
a) Analiza factorilor interesați, anchete sociale

C. Prospective
a) Evoluția activităților economice
b) Evoluția socio-demografică
c) Mobilitate și transport
d) Impactul schimbărilor climatice

Studiul ”Actualizarea suportului topografic” a fost întocmit de SC NB
TOPCAD OFFICE SRL Mândruloc, jud. Arad.

Studiul ”Condiții geotehnice și hidrogeologice” a fost întocmit de către o
echipă pluridisciplinară aparținând SC ICEBERG SRL Timișoara și conține și date
geotehnice anterioare întocmite de terți pentru Primăria Pecica.



18

Studiul ”Protecția mediului, riscuri naturale și antropice” a fost întocmit de
către o echipă pluridisciplinară aparținând SC PHOEBUS ADVISER SRL Timișoara.

”PUG Pecica – Delimitare situri arheologice reperate în literatura de
spcialitate” a fost întocmit de către o echipa de experți și specialiști de la Complexul
Muzeal Arad.

”Studiu istoric preliminar în vederea finalizării PUG Pecica, jud. Arad” a
fost întocmit de către Biroul Individual de Arhitectură Teodor Octavian Gheorghiu
Arad.

”Studiu peisagistic al Orașului Pecica, județul Arad” a fost întocmit de
către o echipă aparținând SC ICEBERG SRL Timișoara.

Studiul ”Tipuri de proprietate” a fost întocmit de SC NB TOPCAD OFFICE
SRL Mândruloc, jud. Arad.

Studiul ”Infrastructura tehnico-edilitară” a fost întocmit de către o echipă
pluridisciplinară la care au participat SC DELTA PROJECT SRL Timișoara și SC
ICEBERG SRL Timișoara.

Studiul ”Analiza factorilor interesați, anchete sociale”, a fost întocmit de
către Centrul de diagnoză socială – Centrul de Inovare și Antreprenoriat din cadrul
UVT Timișoara.

Studiul ”Evoluția socio-demografică”, a fost întocmit de către Centrul de
diagnoză socială – Centrul de Inovare și Antreprenoriat din cadrul UVT Timișoara.

Studiul ”Evoluția activităților economice” a fost întocmit de către SC ACV
Comunitate SRL Petroșani.

Studiul ”Impactul schimbărilor climatice asupra teritoriului administrativ
al orașului Pecica” a fost întocmit de met. prev. Cristian Nichita.

1.3.3. Date statistice

În vederea elaborării prezentei documentaţii a fost necesară cumularea de date
statistice din mai multe surse după cum urmează.

Cele mai importante date statistice au fost preluate de la Institutul Naţional de
Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Arad, acestea privind domeniile
demografic (recensăminte şi date actuale), structura populaţiei, statistici teritoriale
generale – fişa localităţii Pecica, statistici ale fondului construit, situaţia echipării
edilitare, statistici referitoare la forţa de muncă, statistici referitoare la domeniile
economice principale şi serviciile publice, statistici referitoare la nivelul de educaţie.
La nivel judeţean s-au cules date statistice de la următoarele Instituţii:

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad,
 Oficiul pentru Registrul Comerțului Arad,
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad,

La nivel local, s-au preluat date statistice de la Primăria Pecica.

1.3.4. Proiecte de investiţii ce privesc dezvoltarea localităţilor

Referitor la dezvoltarea teritorială a oraşului Pecica, au fost întocmite în ultimii cca.
10 ani o serie de proiecte de investiţii din fonduri nerambursabile, aflate în faze
diferite de elaborare după cum urmează:
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Nr.
crt.

Proiect – nume Nume
finanțator

Perioada de
implementare

/FAZA

Obiectiv general Rezultate Valoare
totală

Contribuție
proprie

Finanțare
nerambursabilă

1. „Dezvoltarea
afacerilor
transfrontaliere a
producătorilor
agricoli şi
prelucrătorilor de
produse agricole”

UE,
Guvernul
României,
prin Phare
CBC Ro-Hu
2004

30.11.2006 –
31.01.2008

Sprijinirea unor forme
variate de iniţiative
specifice  de
cooperare în
domeniul afacerilor
pentru producătorii
agricoli şi prelucrători
ai produselor agricole
în vederea integrării
lor în piaţa
comunitară;
promovarea
cooperării şi
schimburilor
comerciale în
domeniul agro-
industrial în zona
transfrontalieră
Pecica – Battonya.

- Realizarea unui Punct de
informare şi consultanţă  agro-
industrial transfrontalier pentru
producătorii agricoli şi
prelucrători ai prod. Agricole;
- Realizarea unei “Piețe Virtuale
de Gross” pentru produsele
agricole și produsele rezultate
prin prelucrarea lor;
- Instruire și schimb de
experiență a producătorilor
agricoli și a celor care
prelucrează produsele agricole
din zona transfront.;
- Creșterea schimburilor
comerciale la nivelul zonei
transfrontaliere Arad – prin
întâlniri între intreprinzătorii
români și ungari din domeniul
agro-industrial, prin
organizarea târgului Top Agro –
Industrial și a Zilei Recoltei
Pecica – Battonya;
- Achiziționarea unui cort
pentru expoziții de produse
agro–industriale;
- Realizarea de publicații și
materiale promoționale.

103 106,40
euro

10 657,29
euro

92 449,11
euro

2. „Rehabilitation of
the Pecica
wastewater

UE,
Guvernul
României,

30.08.2007 –
31.08.2009

Scop: modernizarea
şi punerea în funcţ. A
staţiei de epurare şi

- O staţie de epurare
reabilitată, care varsă apa în
râul Mureş;

790 458,19
euro

79 203,91
euro

711 254,28
euro
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treatment plant”
(Reabilitarea
staţiei de
epurare Pecica)

prin Phare
CBC Ro-Hu
2005

totodată diminuarea
problemelor de
mediu datorate unui
sistem ineficient de
epurare a apelor
reziduale.
Obiective:îmbunătăţir
ea calităţii apelor
uzate, care să
corespundă şi
standardelor impuse
de UE, diminuarea
nivelului de poluare a
apei râului Mureş, cu
impact vizibil asupra
mediului de ambele
părţi ale graniţei
româno-ungare şi a
Parcului Natural
Lunca Mureşului.

- Îmbunătăţirea mediului
înconjurător şi condiţiilor
sociale ale locuitorilor din
zona transfrontalieră;
- Seminarii şi conferinţe.

3. „Agricultura fără
frontiere”

UE,
Guvernul
României,
prin
Phare CBC
Ro-Hu 2006

09.10.2008 –
30.11.2009

Dezvoltarea relaţiilor
de cooperare şi
realizarea de
parteneriate între
agricultorii din zona
de frontieră Pecica-
Battonya.

- S-au stabilit relaţii de
cooperare între agricultorii din
zona transfrontalieră Pecica –
Battonya cu includerea şi altor
localităţi din micro-regiunea
Del-Bekes şi judeţele AR şi TM;
- S-au creat evenimente
tradiţionale în domeniul agricol,
de tipul expoziţiilor de produse
agricole cu participarea
agricultorilor şi a furnizorilor şi
beneficiarilor sectorului agricol
din România şi Ungaria;
- s-au organiz. Parteneriate de

121 793,99
euro

12 788,65
euro

109 005,34
euro
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afaceri pentru găsirea de pieţe
şi creşterea eficienţei,
agricultorii din zona
transfrontalieră fiind în măsură
să selecţioneze partenerii
potriviţi, materialele,
tehnologiile şi utilajele cele mai
performante, şi nu în ultimul
rând fiind informaţi despre
oportunităţile şi condiţiile
necesare pentru ca să acceseze
sursele de finanţare
disponibile.

4. ”Modernizarea
de bază sportivă
– model tip 2 –
teren de
dimensiuni
reduse în orașul
Pecica”

Guvernul
României,
prin
programul
instituit de
OG7/2006

2008 –
30.07.2010

Modernizarea bazei
sportive existente
prin construirea unui
corp nou de clădire
parter cu vestiare pe
echipe cu grup
sanitar, vestiar pentru
arbitri şi personal,
spaţiu tehnic şi
modernizare teren
actual.

- s-a construit o clădire
pentru vestiare;
- s-a amenajat o suprafață
sport multifunctională, ce
conține teren handball, teren
basket, teren tenis cu
împrejmuire și nocturnă.

763 373,00
lei

298
373,00 lei

465 000,00
lei

5. ”Hrana ți-e viața
– cooperare
transfrontalieră
între Domaszek
și Pecica sub
semnul
gastronomiei”

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

15.12.2009 –
14.12.2010

Dezvoltarea
cooperării pe plan
cultural între
comunităţile din
regiunea
transfrontalieră şi a
fost atins cu succes.

- stabilirea unor relaţii de
cooperare între cetăţenii din
zona transfrontalieră Pecica –
Domaszék şi a localităţilor
apropiate;
- organizarea evenimentelor în
domeniul gastronomic şi a
tradiţiilor strămoşeşti de tipul
expoziţiilor de costume
populare şi obiecte de artizanat
prin valorificarea tradiţiei şi

27 199,26
euro

738,00
euro

26 461,26
euro
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creaţiei populare din regiunea
de frontieră;
- organizarea seminarului de
prezentare a normelor
europene pentru siguranţa
alimentelor şi a consumat., cât
şi a practicilor europene de
sacrificare a porcului.
- tipărirea celor două cărţi de
bucate bilingve, cu reţete
specifice zonei transfrontaliere.

6. „Amenajare
spaţii verzi
cvartal locuinţe –
Oraş Pecica –
Judeţul Arad”

Guvernul
României,
prin
Administraţi
a Fondului
pentru
mediu

Mai 2010 –
Mai 2011

Amemnajarea
cvartalului situat în
centrul localității
Pecica și a spatțiilor
verzi noi create
situate între blocurile
de locuințe, pe o
suprafaţă de
21.000mp.

1. Amenajare spații verzi:
- semănare gazon: 7000 mp;
- gard viu:1000ml;
- plantare arbuști: 200 buc;
- plantare arbori 200 buc.
(foioși: 100 buc., conifere 100
buc.);
- plantare flori: 900 buc.
2. Alei pietonale: 3554 mp;
3. Alei și platforme carosabile:
1500 mp;
4. Branșamente și instalații
electrice: prelungire racord
pentru iluminat public: 400 ml,
14 buc. stâlpi iluminat public
5. Mobilier urban:
- bănci: 30 buc.
- hinte copii:8buc.
- Coșuri de gunoi: 13 buc.
- 1 Chioșc cu 2 mese de șah

768 766,40
lei

119814,96
lei

678 951,44
lei

7. „Instalaţie solară
pentru
completarea
sistemului clasic

Guvernul
României,
prin
Administr.

20.09.2010 –
23.12.1011

Realizare sistem solar
de producere a apei
calde menajere care
sa completeze

- Câmp colector solar alcătuit
din 8 panouri având o
suprafață absorbantă de
16,075 m².

112 455,00
lei

22491,00
lei

89 764,80
lei
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de obţinere a
apei calde
menajere la Sala
de sport”

Fondului
pentru
Mediu

sistemul clasic
existent la Sala de
Sport.

- Îmbunătăţirea calităţii
aerului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect
poluant în cazul sist. Clasice.

8. „Joint planning
of the road
construction
between Pecica –
Battonya”,
Acronim ROAD
PLANNING

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

01.11.2010 –
30.04.2011

Realizare studii
necesare reabilitării
unui drum din zona
transfrontalieră între
Pecica şi Battonya,
drum care serveşte în
special pt. agricultorii
din cele două
localităţi.

Studii realizate pentru
reabilitarea a 12 km de drum.

24 854,63
euro

560,56
euro

24 294,07
euro

9. „AGRO
PARTNER”

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

01.12.2010 –
30.11.2012

Dezvoltarea colaborării
între agricultorii din
România şi Ungaria
din zona transfrontal.
Pecica – Battonya,
stabilind modalităţi
concrete de
cooperare, crescând
competitivitatea
economică.

- Organizarea de expoziții,
seminarii, parteneriate,
- Achiziționarea de materiale
(1 trusă pentru analiză de sol,
1 cort pentru expoziții).

65 000,09
euro

1420,92
euro

63 579,17
euro

10. „Întocmirea unui
program de
protecţie a
mediului şi studii
de fezabilitate în
reţeaua ecologică
a României şi
Ungariei”,
Acronim
INTERREG-ECO

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

01.01.2011 –
31.12.2011

Colaborare în zona
transfrontalieră
Pecica – Battonya
bazată pe
valorificarea
resurselor naturale şi
protecţia mediului.

Realizarea de studii pentru
forarea a două puţuri de apă
termală (studiu hidrogeologic
și studiu de impact de
mediu).

21 354,10
euro

578,88
euro

20 775,22
euro
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11. „Program de
reabilitare a
biotopelor de
sărătura și de apă
pe terenuri
ocrotite prin
creşterea și
folosirea speciilor
autohtone”,
Acronim
FENNREHAB

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

01.03.2011 –
30.04.2012

Modelarea / începerea
unui sistem de activit.
durabile pentru
protecţia naturii, care
să pună baza
reabilitării teritoriilor
ocrotite cu potenţial
economic nevalorificat
până în prezent prin
creşterea speciilor de
animale autohtone.

Construirea unei ferme de
bivoli care prin pășunat au
contribuit la reconstrucţia
teritoriilor cu un cost minim şi
la susţinerea biodiversităţii
speciilor şi subspeciilor de
animale şi a speciilor de faună
şi de floră în regiune.

151 222,57
euro

3 904,00
euro

147 318,57
euro

12. “Amplasare
sistem de camere
de supraveghere
pe străzile
1,2,3,401 și zona
Pădurice”

UE,
Guvernul
României
prin POR
2007-2013

26.08.2011 –
26.04.2012

Îmbunătăţ. serviciilor
publice sociale prin
creşterea siguranţei
publice în oraşul
Pecica, prin realizarea
unui sistem de camere
de supraveghere.

- 19 camere de supraveghere
montate (9 fixe și 10 rotative),
care monitorizează un parc, o
zonă de agrement, şcoli,
grădiniţe şi alte obiective
publice din orașul Pecica.

245 972,45
lei

4 303,18
lei

241 669,27
lei

13. „Metode comune
de formare
profesională prin
învăţământ la
distanţă,
curriculum şi
programă în
vederea eradicării
şomajului
structural din
turism”, Acronim
EDU-TOURISM

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

01.03.2012 –
28.02.2013

Implementarea unui
program de instruire
pentru adulţi în
domeniul turismului
pentru dezvoltarea
unui management
competitiv,
promovarea ocupării
forţei de muncă şi
eradicarea şomajului
în sectorul turismului.

1. Elaborarea unui curriculum
(suport de curs) care descrie
mediul turistic şi prezintă
obiectivele de atracţie turistică
din regiune;
2. Realizarea unei pagini web
de învățământ la distanță, cu
interfață în limba română și în
limba maghiară;
3. Organizare workshopuri;
4. Desfășurare 2 cursuri: ghid
turistic regional, management
al destinaţiilor turistice).

38 644.18
euro

844.62
euro

37 799.56
euro

14. „Informaţia
înseamnă
valoare –
Facilitarea

UE,
Guvernul
României,
prin

01.04.2012 –
30.11.2012

Dezv. unei colaborări
între Domaszék şi
Pecica: îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi a sist.

1. Instalarea de panouri
informative: hărţi și informaţii
despre localitate în limba
română și limba maghiară

32 896.96
euro

672.00
euro

32 224.96
euro
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colectării
informaţiilor în
Domaszék şi
Pecica”, Acronim
INFO IS VALUE

Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

De informare şi
ghidare a cetăţenilor şi
vizitatorilor celor două
localităţi, prin crearea
de reţele de informare
accesibile în mod
permanent.

2. Montarea a 10 ceasuri
stradale digitale, care arată
temperatura, ora, data și sunt
în conexiune directă cu
satelitul.
3. Montarea unui infochoșc
pentru ghidarea turiștilor.

15. „Modernizare
drum de
exploatare Pecica
DE 795”

UE,
Guvernul
României

26.05.2014 –
26.08.2015

Îmbunătățirea
infrastructurii agricole
de exploatație prin
modernizare a 833,00
m  de drum agricol.

833,00 m  de drum agricol
modernizat – în curs de
execuție.

348 775,00
lei

86 582,00
lei

262 193,00
lei

16. „Complex
sustainable
rehabilitation
programme for
wetlands on
protected
territories through
naturalization”,
Acronim
ECOREHAB2

UE,
Guvernul
României,
prin
Program. De
Cooperare
Transfront.
Ungaria –
România
2007-2013

01.10.2012 –
31.08.2015

Dezv. unei colaborări
între Pecica și
Mórahalom privind
protecţia mediului,
prin reabilit. Teritorii
ocrotite cu potenţial
econ. Nevalorificat
până în prezent prin
creşterea speciilor de
animale autohtone.

1. Construirea unui Centru de
Vizitare pentru ferma de bivoli;
2. Construirea şi amenajarea
de spații destinate activităților
în aer liber (pavilion, loc de
joacă), amenajarea de parcări
cu drum de acces – în curs de
execuție.

569 926,60
euro

11 968,46
euro

557 958,14
euro

17. „Modernizare
centru urban
oraş Pecica”

UE,
Guvernul
României
prin POR
2007-2013

26.08.2011 –
26.09.2015

Creşterea calităţii vieţii
locuitorilor oraşului
Pecica şi creşterea
atractivităţii oraşului
pt. mediul econom.,
reabilitarea structurii
urbane din zona
centrului administrativ
al oraşului Pecica prin
reabilit. infrastructurii
de transport urban, de
interes strategic pt.
cetăţenii oraşului,

- reabilitarea a 18 străzi din
centrul localității (carosabil,
zone de parcare şi pietonale,
spații verzi);
- amenaj. Pista de biciclete;
- amenajarea zonei verzi din
apropierea Bisericii Catolice ca
un spaţiu de socializare şi
odihnă pentru cetăţenii
oraşului;
- construirea unei intersecţii cu
sens giratoriu la intersecţia
străzii 2 cu strada 1 (DN7) – în

20.029.554,
68 lei

4.923049,
01 lei

15.106.505,67
lei



26

mediul economic şi
social local.

curs de execuție.

18. ”Modernizare
străzi în orașul
Pecica, județul
Arad.”

Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administr.
Publice
prin
Programul
Naţional de
Dezvoltare
Locală
(PNDL)

În derulare
din
decembrie
2016 (durata
investiției:
24 luni)

Modernizarea a 20 de
străzi din orașul
Pecica, pe o lungime
totală de 11269 m.

- amenajare carosabil;
- amenajare intersecții cu
străzile laterale;
- amenajare scurgere și
evacuare a apelor pluviale;
- amenajare podețe și accese
la proprietăți;
- amenajare trotuare și piste
cicliști;
- amenajare parcări pentru
autoturisme și stații autobuz;
- refacere spații verzi
afectate;
- semnalizare rutieră
orizontală și verticală.

24.959.071
lei

6.691.639
lei

18.267.432 lei

19. ”Îmbunătățirea
mediului urban
prin reconversia
și refuncționaliz.
unor terenuri
neutilizate în
vederea realizării
de parcuri
publice.”

UE,
Guvernul
României
prin POR
2014-2020

Proiect depus
– în evaluare
(durata: 36
luni,
perioada
25.05.2016-
25.05.2019)

Obiectivul general:
îmbunătățirea
mediului urban,
revitalizarea orașului
Pecica, reconversia
terenurilor și supraf.
degradate, vacante
sau neutilizate din
oraș, în scopul
reducerii poluării
aerului, reducerea
zgomotului, în vederea
susținerii și promovării
unui mediu curat pt.
populație și vizitatori/
turiști.
Obiective specifice:

- realizarea lucrărilor de
construcție pe terenul supus
intervenției (eliberare
amplasament, sistematizare
verticală, rețele de apă rece,
rețele de canalizare pluvială,
bazin de retenție stație
pompare – refulare ape
pluviale, alimentare cu
energie electrică– branșament
electric, împrejmuire, alei și
rampe pietonale, sistem de
iluminat parc, instalații
irigație, amenajări zone de
agrement, amenajare spații
verzi, construcții, platforme;
organizare de șantier,

10.909.377,
48 lei

346.128,
70 lei

10.563.248,78
lei
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- obținerea unui spațiu
verde cu facilități pt.
recreere, în suprafață
de 48.641 mp.
- modernizarea
drumului de acces la
terenul supus
intervenției – strada
334/1, în suprafață de
1920 mp.

execuție strada 334/1);
- achiziție și instalare
dotări/mobilier urban/panouri
solare/ echipament WiFi etc.
(teren multisport, locuri de
joacă, sist. de supraveghere
video, rețea wireless,
constructii platforme)

20. ”Pro Comunitate
- Program
integrat de
combatere a
sărăciei și
integrare socială”

UE,
Guvernul
României
prin
Programul
Operațional
Capital
Uman
(POCU)

Proiect depus
– în evaluare
(durata: 44
luni,
perioada
2016-2019)

Obiectivul general:
dezvoltarea unui
mecanism de servicii
integrate care să
elimine factorii
determinanți ai
marginalizării
persoanelor aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială din
comunitatea
marginalizată
identificată pe raza
teritorială a
orașului Pecica, jud.
Arad, abordând cu
precădere problema
creșterii accesului și
participării la educație,
a lipsei studiilor/
formării
profesionale, limitarea
oportunităților de
ocupare a forței de
muncă precum și lipsa

- creșterea accesului și
participării în sistemul de
învățământ și reducerea
riscului părăsirii timpurii a
școlii pentru minim 137
persoane din grupul țintă;
- promovarea incluziunii pe
piața forței de muncă a unui
număr de minim 400 pers.
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială care vor
beneficia de măsuri de
ocupare a forței de muncă
prin informare și consiliere
profesională, formare
profesională specifică și
adaptată la cerințele pieței
muncii, angajare și prin
stimularea potențialului
antreprenorial;
- dezvoltarea serviciilor
sociale de suport pentru
minim 400 pers., facilitând
integrarea lor în societate.

8.751.652,
09 lei

108.591,
47 lei

8.643.060,62
lei



28

unor condiții decente
de locuire.

- crearea unor condiții de
locuit decente pentru un
număr de minim 40 familii.
- soluționarea problemelor de
proprietate pentru un număr
de minim 30 gospodării și
facilitarea procesului de
punere în legalitate a minim
200 de membri ai comunității
în vederea obținerii actelor de
identitate și de stare civilă;
- schimbarea atitudinii
sociale și combaterea oricăror
forme de discriminare.

21. ”Afacerea fără
însușiri. Afacerea
ta”

UE,
Guvernul
României
prin
Programul
Operațional
Capital
Uman
(POCU)

Proiect depus
– în evaluare
(durata: 48
luni,
perioada
2016-2019)

Creșterea șanselor de
ocupare pentru un
număr de 300 de pers.
și susținerea a 56 de
întreprinderi (start up)
cu profil nonagricol din
regiunea Vest cu
precădere jud. Arad
(opțional jud.: TM,
HD, CS) pt. o perioadă
de 36 de luni.

- îmbunătăț. competențelor
antreprenoriale pentru 300 de
persoane (șomeri, persoane
inactive, persoane care au un
loc de munca și înființează o
afacere în scopul creării de
noi locuri de muncă) în scopul
înființării unor întreprinderi
nonagricole în regiunea Vest
Jud. Arad cu precădere (TM,
HD, CS dacă vor fi solicitări);
- susținerea a minim 56 de
persoane din cadrul grupului
țintă în implementarea
planurilor de afaceri selectate,
oferirea de servicii
personalizate de consiliere/
consultanță/ mentorat;
- monitorizarea activității
întreprinderi nou înființate

11.651.478
lei

33.288,76
lei

11.618.189,24
lei
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1.3.5. Suportul topografic PUG

În vederea întocmirii prezentei documentaţii s-a folosit suportul topografic preluat de
la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară precum şi reambularea acestuia după
cum urmează:

 Harta topografică editată de Direcţia Topografică Militară, nesecretă, ediţia
1973, sc. 1:25 000, zona Pecica

 Plan cadastral de ansamblu al teritoriului administrativ al oraşului Pecica (și de
aplicare a L 18), sc. 1:10 000

 Ortofotoplanuri georeferenţiate, zona Pecica, anul 2013, sc. 1:5 000
 Baza de date Eterra 3 pentru UAT Pecica, ultimele versiuni din 2017-2018;
 Reambulare suport cadastral digital, plan întocmit de SC NB TOPCAD

OFFICE SRL Mândruloc, jud. Arad, în anii 2018-2019, sc. 1:5 000

1.3.6. Alte surse

Alte surse de documentare le constituie datele solicitate pentru întocmirea prezentei
documentații, către alte instituții publice, al căror răspuns este menționat în
continuare, și anume:

1) Aviz de amplasament SNTGN Transgaz SA Mediaș nr. 12310 din 14.03.2018
2) Aviz de amplasament SC Delgaz Grid S.A. Arad nr. 12 din 12.01.2019
3) Aviz de amplasament OMV Petrom SA nr. 2003 din 18.06.2018
4) Aviz de amplasament Conpet SA Ploiești nr. 16218 din 02.05.2018
5) Aviz de amplasament SC Telekom Romania Communicațions SA
6) Aviz de amplasament SC RDS&RCS SA
7) Aviz de amplasament Vodafone Romania SA nr. NPOTX-FO_1061
8) Aviz de amplasament Orange Romania SA nr. 0/2235/2195 din 24.04.2018
9) Adresa Compania de Apă Arad nr. 21580 din 16.10.2017
10)Adresa AN Apele Române ABA Mureș nr. 542 din 09.02.2017
11)Adresa Direcția Silvică Arad, Timiș-Mureș Inferior nr.2759 din 14.07.2017
12)Adresă Direcția Județeană pentru Cultură Arad nr. 254 din 05.05.2017
13)Adresă Consiliul Județean Arad, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism

nr. 1812 din 08.03.2017
14)Adresă Consiliul Județean Arad, Direcția Tehnică Investiții – Serviciul de

administrare Drumuri și Poduri nr. 1741 din 17.02.2017
15)Adresa SR CF Timișoara nr. 3/6/1/CTE/367 din 21.03.2017
16)Adresa Romatsa – DSNAR Arad nr. 4036 din 17.09.2018

Generale.
Strategia de dezvoltare a orașului Pecica 2014-2020.

Geografie.
- Universitatea din București, Institutul de Geografie (1983), Geografia

României. Volumul I. Geografia Fizică, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, București, 662 pag.;

- Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie (1987), Metodologia
Elaborări Studiilor Pedologice. Partea a II-a – Elaborarea studiilor pedologice
în diferite scopuri, Centrul de material didactic și propagandă agricolă.
Redacția de propagandă tehnică agricolă, București, 71 pag.;
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- Academia Română. Institutul de Geografie (1992), Geografia României.
Volumul IV. Regiunile Pericarpatice: Dealurile și Câmpia Banatului și Crișanei,
Podișul Mehedinți, Subcarpații, Piemontul Getic, Podișul Moldovei, Editura
Academiei Române, București, 580 pag.;

- Ianoș Gh., Pușcă I. (1998), Solurile Banatului. Volumul III. Prezentare
cartografică a solurilor agricole, Editura Mirton, Aradoara, 37 pag.;

- Ianoș Gh. (2008), Riscuri pedohidrice în partea central-vestică a Câmpiei
Banatului. Studiu de caz: Inundațiile din primăvara anului 2005, Editura
Universității de Vest, Aradoara, 171 pag.;

- Pop Grigor P. (2005), România. Dealurile de Vest și Câmpia de Vest, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 176 pag.;

- Posea G., Popescu N., Ielenicz M. (1974), Relieful României, Editura
Științifică, București, 483 pag.;

- Posea Gr. (1997), Câmpia de Vest a României (Câmpia Banato-Crișană),
Editura Fundației „România de Mâine”, București, 429 pag.;

- Țărău D., Dicu D. (2014), Cartarea și bonitarea solurilor/terenurilor. Note de
curs, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN ARADOARA
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, Aradoara, 180 pag.;

- Wascher, D.M. (ed). (2005) European Landscape Character Areas –
Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable
Landscapes. Final Project Report as deliverable from the EU’s Accompanying
Measure project European Landscape Character Assessment Initiative
(ELCAI), funded under the 5th Framework Programme on Energy,
Environment and Sustainable Development (4.2.2), x + 150 pp.;

Hărți și planuri geografice.
- Republica Socialistă România. Harta geologică, (1966), scara 1:200.000,

Institutul Geologic, Foaia 23 Jimbolia L-34-XXI;
- Republica Socialistă România. Harta tectonică, (1970), scara 1 : 1.000.000,

Institutul de Geologic, Atlas geologic foaia nr. 6;
- Republica Socialistă România. Harta cuaternarului, (1971), scara 1 :

1.000.000, Institutul de Geologic, Atlas geologic foaia nr. 2;
- Republica Socialistă România. Harta neotectonică, (1971), scara 1:1.000.000,

Institutul Geologic, Atlas geologic foaia nr. 7;
- Republica Socialistă România. Harta mișcărilor crustale verticale recente,

(1977), scara 1:1.000.000, Institutul de Geologie și Geofizică;
- Republica Socialistă România. Harta hidrogeologică (1983), scara 1:100.000,
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2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Elemente ale cadrului natural

2.1.1. Așezarea geografică și administrativă

2.1.1.1. Localizare geografică și administrativă
Teritoriul administrativ Pecica este aşezat în partea sud-estică a Judeţului Arad
(conform Anexa 2, fig. 01), centrul U.A.T. (vezi Anexa 2, fig. 02), aflându-se la
aproximativ 20 km VNV (în linie aeriană), față de municipiul reședință de județ, Arad
(conform Anexa 2, fig. 01).
U.A.T. Pecica este străbătută aproximativ prin centrul său (situat în nordul localității
Pecica) de meridianul 21°04’00’’ longitudine estică și paralela 46°12’36’’ latitudine
nordică (conform Anexa 2, fig. 02).

2.1.1.2. Localizare geografică și administrativă
Limitele administrative ale U.A.T. Pecica prezintă o distribuție foarte inegală, între
limitele naturale (aproximativ 22 km, care reprezintă circa 26% din tot perimetru
graniței administrative) și limitele convențional antropice (aproximativ 65 km, care
reprezintă circa 74% din tot perimetru graniței administrative). Lungimea totală a
perimetrului administrativ este de aproximativ 87 km (87,47 km). Cei 87 km de hotar
ai U.A.T. Pecica, se împart astfel (conform Anexa 2, fig. 02):

 cursuri de apă (permanente): 22,48 km care reprezintă aproximativ 26% din
perimetrul limitelor U.A.T. Pecica;

 căi de comunicație (căi feroviare și rutiere): 3,22 km (calea ferată Arad-Pecica-
Nădlac și autostrada A1 Mako-Arad-Timișoara-Sibiu, care formează o parte din
granița estică a U.A.T., DN 7 Arad-Pecica-Nădlac, care formează pe o foarte
mică porțiune granița estică a U.A.T. și DJ 709J Macea-Dorobanți-Turnu-
Pecica-Peregu Mic-Nădlac, care formează pe o la fel de foarte mică porțiune
limita nord-estică a U.A.T.), care reprezintă aproximativ 4% din perimetrul
limitelor U.A.T. Pecica;

 canale antropice (funciare): 9,62 km care reprezintă aproximativ 11% din
perimetrul limitelor U.A.T. Pecica;

 limitele convenționale: 52,15 km, care reprezintă aproximativ 59% din
perimetrul limitelor U.A.T. Pecica.

Vecinii U.A.T. Pecica sunt reprezentați prin șapte unități administrativ teritoriale
(U.A.T.-uri), toate sapte aparținând județului Arad și statul Ungaria. Vecinii cu care se
învecinează U.A.T. Pecica sunt următorii (conform Anexa 2, fig. 02):

 Statul Ungaria: în nord, pe o lungime de aproximativ 20,44 km (care reprezintă
circa 23% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);

 U.A.T. Iratoșu: în nord-est, pe o lungime de aproximativ 10,26 km (care
reprezintă circa 12% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);

 U.A.T. Arad: în est, pe o lungime de aproximativ 20,53 km (care reprezintă
circa 23% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);
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 U.A.T. Zădăreni: în sud-est, pe o lungime de aproximativ 0,75 km (care
reprezintă circa 1% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);

 U.A.T. Felnac: în sud, pe o lungime de aproximativ 8,18 km (care reprezintă
circa 9% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);

 U.A.T. Secusigiu: în sud, pe o lungime de aproximativ 10,43 km (care
reprezintă circa 12% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);

 U.A.T. Semlac: în sud-vest, pe o lungime de aproximativ 10,04 km (care
reprezintă circa 12% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica);

 U.A.T. Peregu Mare: în nord-vest, pe o lungime de aproximativ 6,79 km (care
reprezintă circa 8% din perimetrul limitelor U.A.T. Pecica).

Punctele extreme geografice ale U.A.T. Pecica sunt (conform Anexa 2, fig. 02):
 punctul extrem nordic (21°08’43,13’’ long. E și 46°18’16,70’’ lat. N): se află

situat în nordul U.A.T. Pecica, la granița cu statul Ungaria;
 punctul extrem estic (21°11’45,39’’ long. E și 46°08’55,16’’ lat. N): se află

situat în sud-estul U.A.T. Pecica, la granița cu U.A.T. Arad;
 punctul extrem sudic (21°10’05,89’’ long. E și 46°07’58,86’’ lat. N): se află

situat în sud-estul U.A.T. Pecica, pe râul Mureș, la granița cu U.A.T. Felnac;
 punctul extrem vestic (20°55’33,50’’ long. E și 46°13’13,03’’ lat. N): se află

situat în nord-vestul U.A.T. Pecica, în punctul care separă teritoriile
administrative: Pecica, Semlac și Peregu Mare.

U.A.T. Pecica se desfășoară pe 17’11,89’’ longitudine și 10’57,84’’ latitudine.

2.1.1.3. Suprafața administrativă
Suprafaţa teritoriului administrativ Pecica este de 23579,54 ha, intravilan 1227,51 ha
(care reprezintă 5% din suprafața administrativă a U.A.T. Pecica), iar extravilan
22352,03 ha (care reprezintă 95% din suprafața administrativă a U.A.T. Pecica).
Intravilanul U.A.T. Pecica este foarte dispersat și este format din trei localități și 138
de corpuri de intravilan izolate:

 Localitatea Pecica: reprezintă localitatea reședință de U.A.T. (care dă și
numele U.A.T.), are statut administrativ-teritorial de oraș și este situată în
jumătatea sudică a teritoriului administrativ, în apropiere de râul Mureș.
Intravilanul existent ocupă o suprafață de aproximativ 714,51 ha;

 Localitatea Turnu: are statut administrativ-teritorial de sat aparținător și este
situată în nord-estul teritoriului administrativ, fiind străbătută de cursul fosil al
râului Ier. Intravilanul existent ocupă o suprafață de 181,09 ha;

 Localitatea Sederhat: are statut administrativ-teritorial de sat aparținător și
este situată în estul teritoriului administrativ. Intravilanul existent ocupă o
suprafață de aproximativ 31,12 ha;

 Localitatea Bodrogul Vechi: are statut administrativ-teritorial de sat
aparținător și este situată în sud-estul teritoriului administrativ, pe malul drept
al Mureșului. Intravilanul existent ocupă o suprafață de aproximativ 31,12 ha;

 Corpurile de intravilan izolat: sunt în număr de 138 și sunt reprezentate în
general prin ferme agricole, silozuri agricole și terenuri agricole cu statut
special, fiind dispersate pe întreaga suprafață a teritoriului administrativ.
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Intravilanul existent al tuturor acestor corpuri izolate de intravilan, ocupă o
suprafață de aproximativ 289,77 ha.

Extravilanul U.A.T. Pecica prezintă următoarea repartiție a folosinței suprafeței:
 Suprafața agricolă: 19570,48 ha, care reprezintă aproximativ 88% din

extravilan și 83% din suprafața administrativă a U.A.T.;
 Suprafața forestieră: 2762,61 ha, care reprezintă aproximativ 12% din

extravilan și 12% din suprafața administrativă a U.A.T.;
 Alte folosințe (bălți, ape stătătoare, mlaștini): 9,30 ha, care reprezintă sub 1%

din extravilan și sub 1% din suprafața administrativă a U.A.T..

2.1.1.4. Forma UAT Pecica
Teritoriul administrativ are forma unui patrulater foarte neregulat.
Distanţa între punctele extreme Nord și Sud este de 19,17 km (în linie aeriană) pe
direcţia nord-sud, iar între punctele extreme Est și Vest de 22,31 km (în linie aeriană)
pe direcţia VNV-ESE (conform Anexa 2, fig. 02).

2.2.1.5. Concluzii
U.A.T. Pecica este situată în partea sud-estică a județului Arad, cu un perimetru al
granițelor relativ rectiliniu, dar cu numeroase schimbări de direcție, care măsoară
aproximativ 87 de km, 26% limite naturale și 74% limite convențional-antropice.
Teritoriul administrativ Pecica se învecinează cu șapte unități administrativ teritoriale
(Iratoșu, Arad, Zădăreni, Felnac, Secusigiu, Semlac și Peregu Mare), toate din
județul Arad și statul Ungaria.
Suprafața U.A.T. este foarte mare (peste 20.000 de ha), din care suprafața
intravilană actuală este de aproape 1237 de ha (5% din suprafața U.A.T.) și este
formată din patru localități, o localitate centru de U.A.T. (Pecica), cu statut
administrativ-teritorial de oraș, trei localități aparținătoare (Turnu, Sederhat și
Bodrogu Vechi), cu statut administrativ-teritorial de sat și 138 de corpuri de intravilan
izolate.
Extravilanul este format din suprafața agricolă (aproximativ 88% din extravilan și 83%
din suprafața U.A.T.), iar principala folosință este dată de arabil și suprafața forestieră
(aproximativ 12% din extravilan și 12% din suprafața U.A.T.), formată din păduri de
stejar, plop și frasin.

2.1.2. Geologia
Din punct de vedere morfostructural arealul U.A.T. Pecica este situat pe fundament
de orogen (carpatic - Unitatea Câmpiei și Dealurilor Banatului și Crișanei) și parțial
de platformă (pannonic – Câmpia Pannonică), scufundat la adâncime mică, în lungul
unor falii orientate nord-sud (tip pannonic) și est-vest (tip carpatic) (conform Anexa 2,
fig. 03).
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2.1.2.1. Evoluţie paleogeografică
Evoluția paleogeografică generală a zonei este în strânsă legătură cu evoluția
paleogeografică a unităților morfostructurale din care face parte, deosebindu-se trei
etape:
 Etapa de bazin se instalează ca efect al mișcărilor orogenetice styrice medii

(badenian), manifestate prin scufundări importante și un proces de
sedimentare general. Depozitele de molasă neogene acoperă discordant
formațiunile mai vechi și încep cu tortonianul, reprezentat prin nisipuri,
pietrișuri, argile, calcare și gresii. Mișcările moldavice de la începutul
sarmațianului determină izolarea bazinului Pannonic, ceea ce are ca rezultat
îndulcirea progresivă a apei.

 Etapa lacustră are loc ca urmare a mișcărilor orogenetice attice din
sarmațianul mediu care provoacă retragerea temporară a apelor și
transformarea regiunii într-o zonă continentală, până la începutul ponțianului,
când se reinstalează o fază lacustră, care a determinat acumularea de
sedimente cu structură încrucișată (un complex petrografic marnos, cuprins
între un orizont conglomeratic în bază și unul argilos nisipos, deasupra) În
această etapă s-au depus nisipuri și nisipuri argiloase sarmațiene, nisipuri,
nisipuri argiloase, pietrișuri, marne și argile pannoniene.

 Etapa continentală care începe odată cu sfârșitul ponțianului, ca urmare a
mișcărilor rhodanice, determinând retragerea apelor și apoi acumularea, spre
sfârșitul pliocenului, a unui complex petrografic fluvio-lacustru și apoi fluvial,
cu vădit caracter piemontan. Cu această fază începe etapa de formare și
modelare a câmpiei, în timpul căreia se diferențiază câmpia înaltă a
glacisurilor și câmpia joasă de divagare.

Evoluția paleogeografică în cuaternar
Formațiunile cuaternare au caracter lacustru în bază și aluvio-proluvial în partea
superioară (conform Anexa 2, fig. 04 și 06).
La contactul tectonic dintre Depresiunea Panonică şi Carpaţii Occidentali în
pleistocen, datorită climei apele curgătoare cu caracter torenţial au depus aluviuni pe
mari suprafeţe sub formă de conuri de dejecţie suprapuse pe generaţii diferite.
Aceste conuri de dejecţie pleistocene se găsesc la suprafaţă în câmpii piemontane şi
sunt acoperite de aluviuni holocene în câmpii de subsidență.
Dintre aceste conuri de dejecţie, cel mai mare este cel al Mureşului. Sedimentele
conurilor de dejecţie compuse din mai multe pânze de materiale grosiere şi fine,
uneori şi loessoide, cu grosimi de 50-80 m, alcătuiesc depozitele aluvio-proluviale.
Cuvertura aluvio-proluvială pleistocenă este acoperită de un complex de loess primar
(Câmpia Vingăi, Câmpia Pecica-Semlac), cu o grosime de 5 – 15 m, format dintr-o
alternanţă de orizonturi de loess şi de soluri fosile.
Regiunile cu mişcări epirogenetice pozitive şi de scufundare mai puţin lente şi-au
păstrat pătura de loess primar; cele cu subsidenţă mai intensă (regiuni mai joase)
sunt acoperite de loess secundar (depozite loessoide) – rezultat din spălarea şi
acumularea loessului primar de către apele de şiroire şi torenţiale.
În regiuni de maximă subsidenţă, loessul lipseşte complet, din cauza spălării lui de
către apele curgătoare. Fâşia luncii Mureşului, Arancăi şi a Ierului (Szárazér), cu
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aluviunile fluviale, care sunt rezultatul eroziunii şi depunerii holocene a râurilor, care
au spălat atât loessul primar cât şi loessoidele.
După formarea defileului de la Porțile de Fier, eveniment fixat la începutul
cuaternarului mediu (Posea, 1992), lacul Panonic s-a drenat aproape total. De acum
înainte, Dunărea va juca rolul de nivel de bază pentru toate râurile din partea de vest.
O importantă fază de modelare paleogeografică a reliefului, cu impact asupra
Depresiunii Panonice, se produce în pleistocenul superior, o dată cu ridicările
carpatice din faza orogenetică valahă. Înălțarea catenelor carpatice a zdruncinat din
nou fundamentul fragil al Depresiunii Panonice, reactivând multe falii pe aliniamentul
cărora se declanșează activități vulcanice care pun în loc roci magmatice (Lucareț-
Șanovița, Șuming-Gătaia, Luda Bara).
Aceste noi evenimente au influențat cursurile marilor râuri (Mureșul, Bega, Timișul și
Bârzava), care și-au modificat periodic cursurile, care s-au alungit spre vest pe
măsură ce lacul Panonic se retrăgea, influențate și de ariile de subsidență foarte
active din nord sau sud.
În jurul Câmpiei Mureşului există, de la sfârşitul levantinului, trei arii de subsideţă
locală, inegală în privinţa vârstei şi a intensităţii:

 Prima, din regiunea de confluenţă a Crişurilor, a constituit până în holocenul
superior baza de eroziune a Mureşului;

 A doua regiune de subsidenţă se află în sud-vestul Câmpiei Banatului
(regiunea depresionară a Timişului);

 A treia arie de subsidenţă este valea Tisei între Csongrád şi Szeged (Groapa
Tisei). Această arie de subsidenţă a determinat mutarea cursului Mureşului
spre direcţia actuală.

Faţă de mişcările oscilatorii pozitive şi negative petrecute în pliocen, pleistocen şi
holocen, Mureşul şi-a schimbat de mai multe ori cursul:

 În pleistocenul superior, direcţia cursului principal a fost la NV de actualul curs,
pe linia Lipova-Horia-Livada-Hajduvölgy (Ungaria);

 La începutul glaciarului Würm, s-a îndreptat spre Bega;
 În Würmul mediu s-a îndreptat spre partea estică a Ierului (Szárazér);
 La sfârşitul glaciarului Würm, până în holocenul inferior, Mureșul a curs spre

direcţia Arancăi;
 În holocenul inferior, treptat, s-a îndreptat din direcţia NV (Păuliş-Curtici-

Orosháza) spre VNV (cursul Ierului de azi), după care s-a stabilit pe valea
actuală (Lipova-Arad-Pecica-Szeged). În tot timpul holocenului, Mureşul a
avut curgere şi spre direcţia Arancăi.

În timpul fazei atlantice a avut loc un proces intens de eroziune și adâncire a văilor,
urmat de o intensă aluvionare a câmpiei joase în faza subatlantică și formarea unor
întinse zone de înmlăștinire.

2.1.2.2. Tectonica și structura
Geotectonic, regiunea noastră se încadrează în sud-estul Depresiunii Panonice, al
cărei fundament face parte din masivul hercinian Tisia, cu caracter de peneplenă,
care a fost fracturat şi scufundat în tortorian.
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Tectonică zonei este cea specifică pentru vestul României, cu falii orientate nord-sud
(de tip carpatic) și est-vest (de tip panonic), în tablă de șah, care delimitează zone
mai ridicate (horsturi) și zone mai coborâte (grabene) (conform Anexa 2, fig. 03).
În timpul Neozoicului, orogenul carpatic a constituit teatrul de desfăşurare a  unor
intense mişcări şi procese diastrofice (tectonice), care au dus la fracturarea blocului
Panonic în mai multe substructuri delimitate de linii de falie cu aspect de reţea
rectangulară.
Aceste blocuri mai mici au suferit, de-a lungul întregului interval de timp până în
prezent, mişcări epirogenetice (tectonice) de înălţare sau coborâre, sincron cu
mişcările de ridicare şi coborâre a blocurilor carpatice învecinate.
Morfologia subasmentului cristalin al Depresiunii Panonice are aspectul unui
monoclin fracturat, ce coboară de la baza Carpaţilor Occintali spre vest până la
adâncimi de minus 5000 m. Căderea se face în trepte, conform unei reţele
rectangulare de falii, care delimitează areale de coborâre (grabene), respectiv de
ridicare (horsturi).
Fundamentul Depresiunii Panonice este intens fragmentat în blocuri tectonice situate
la diferite adâncimi. Cea mai mică adâncime a cristalinului se află la sud de Mureş (la
Zădăreni – 688 m), unde, în fundament, există un prag mai înalt (horst), mărginit la
sud, spre Timişoara, şi la nord, spre Chişineu-Criş, de două depresiuni de tip graben.
Diferenţele de adâncimi a fundamentului paleozoic arată că el este compartimentat
de linii de faliere în blocuri. Direcţia acestor linii tectonice este de la SV spre NE şi de
la NV spre SE, definitivată în faza saalică a orogenezei herciniene.
Liniile tectonice mai tinere, de importanţă mai mică, sunt de N-S şi de la E-V. Pe
baza studiilor asupra faliilor din Câmpia Banatului şi asupra datelor referitoare la
mişcări seismice, au fost stabilite următoarele linii structurale tectonice:

 Lipova-Valea Begheinului Vechi-Otelec;
 Szeged-Periam-Pişchia-Lugoj;
 Pâncota-Lipova-Lucareţ-Pecica;
 Gyula-Nădlac-Pecica-Lipova;
 Arad-Vinga-Timişoara-Banloc;
 Valea Dvirinului.

Faţă de liniile tectonice, apele curgătoare ale câmpiei reacţionează foarte sensibil.
Se poate observa o legătură între valea Mureşului şi sistemul de falii ale Câmpiei
Mureşului.
Astfel, direcţia de curgere iniţială a Mureşului Panonic a fost falia Neudorf-Fibiş, pe
care Mureşul a părăsit-o trecând pe direcţia faliei premontane a Munţilor Zarandului.
Valea actuală a Mureşului, între Lipova şi Pecica, trece tot pe o falie. Schimbarea
bruscă de aproape 90˚ a direcţiei cursului între Semlac şi Şeitin (la Periam-Port) se
datoreşte intersecţiei a două falii (SV-NE şi NV-SE).
Cercetările geotectonice, pe lângă mişcările verticale, au descoperit şi nişte mişcări
orizontale în structura adâncă a Masivului Panonian. Astfel, sub regiunea U.A.T.
Pecica, în Masivul Panonian, dinspre sud-est, înaintează cristalinul Masivului Sârb-
Macedonian, care, depăşind linia Mureşului, a ajuns până la linia Ierului (Szárazér),
pe teritoriul Ungariei. Zona marginală nordică a cristalinului, lată de 30 – 50 km, este
o groapă arcuită care se scufundă şi în prezent, numită groapa Makó-Orosháza-
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Tótkomlós. În fond, ea este un avanfos de 3000-6000 m a Masivului Sârb-
Macedonian.
Groapa este umplută de formaţiunile de fliş şi flişoide din cretacicul superior. Din
datele geokinetice şi de foraje reiese că cristalinul, acoperit de formaţiunile
panoniene, este în ascensiune. Astfel, câmpul de loess între Pecica, Semlac şi
Câmpia Vingăi se ridică cu 1 mm/an.
Unde baza panonianului este formată din formaţiunile mezozoice şi zona groapei
flişoide, regiunea este în subsidenţă, cum este de exemplu zona de subsidenţă pe
linia Hódmezővásárhely-Orosháza-Macea. Probabil că scufundarea acestei mari
gropi este o reînnoire a mişcărilor structurale mai vechi.
Presiunea masivului Sârb-Macedonian dinspre sud, la periferia nordică a masivului,
formează o cută arcuită în formaţiunile sedimentare neogene. În axa arcuită a cutei
s-au format falii cu direcţia NV-SE şi SV-NE. Albia Ierului urmăreşte aceste falii pe
linia Battonya (Bătania)-Kétegyháza-Tótkomlós-Királyhegyes.
Din cele amintite mai sus se poate concluziona că arealul U.A.T. Pecica se află situat
pe o structură mai ridicată în fundament, de tip horst, făcând trecerea, înspre nord și
est, spre o structură mai coborâtă în fundament de tip graben.
Din punct de vedere neotectonic și al mișcărilor subcrustale recente, zonă U.A.T.
Pecica se caracterizează printr-o mare mobilitate tectonică, manifestată tot timpul
cuaternarului și în prezent. Mișcările de subsidență sunt puse în evidență de
grosimea mare a depozitelor cuaternare, ce ajung și la 400 m grosime. Mișcările
subcrustale verticale sunt negative, cu intensitate generală mare de (-1,5 - -2,0
mm/an).
Structura geologică generală (istorică) a teritoriului este alcătuită din două formaţiuni
foarte diferite, atât prin compoziţie, cât şi prin evoluţie:

 formaţiunea bazală: compusă din fundamentul cristalin-magmatic;
 formațiunea sedimentară: compusă din sedimente paleozoice şi sedimente

neogene.
Structura geologică a stratelor de roci (sedimentare) este în general orizontală sau
foarte puțin înclinate (monoclinale) și structură încrucișată în cazul depozitelor
cuaternare fluvio-lacustre.

2.1.2.3. Litologia
În fundamentul zonei întâlnim roci epimetamorfice reprezentate prin şisturi cloritoase,
şisturi sericitoase şi şisturi cuartitice. Aceste roci ocupă partea de nord-vest a
teritoriului administrativ şi se continuă spre vest de Pecica şi la sud de Mureş, unde
devin dominante în alcătuirea formaţiunii bazale. Adâncimea la apariţie a şisturilor, în
apropiere de Turnu, este de aproximativ 1000 de metri şi se scufundă spre vest, în
zona Nădlac, atingând adâncimea de 3000 m.
În partea de sud-est a teritoriului administrativ, şi în continuare spre est, ca
formaţiune bazală apare un complex grezo-conglomeratic de culoare roşie cu aspect
arcozian, afectat de un metamorfism incipient local cu trecere spre filite. Acestui
complex, prin corelare cu alte formaţiuni asemănătoare i s-a atribuit vârsta permiană,
cu, eventual, treceri în triasiculul inferior. Acest complex apare în adâncimile cele mai
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mici din formaţiunea bazală, între 900 şi 1000 m, formând partea cea mai ridicată în
sectorul Sederhat-Sântoma-Arad Vest și în care au fost puse în evidenţă importante
zăcăminte de hidrocarburi în perimetrele Turnu-Sederhat-Bodrog-Sântoma.
În partea de nord-est apare un corp granitic de dimensiuni mari, care formează
subasmentul zonei Turnu-Iratoş, continuându-se și pe teritoriul Ungariei, şi apare la
adâncimi cuprinse între 1000–1050 m.
Relaţiile dintre complexul permian şi celelalte formaţiuni bazale nu se cunosc şi din
această cauză nici grosimea lui nu se cunoaşte.
Corpul granitic şi fundamentul şistuos nu se influenţează reciproc. Astfel, se
presupune că ele s-au format în acelaşi timp, înaintea permianului.
Peste formaţiunea bazală se dispun transgresiv şi discordant sedimentele neozoice
reprezentate prin depozite de vârstă miocenă şi pliocenă. Aceste sedimente mulează
formaţiunea bazală.
Baza sedimentaţiei neogene este reprezentată de depozite miocene superioare
formate din calcare organogene, calcare oolitice, calcare cretoase şi gresii
calcaroase. Depozitele miocene apar, în general, peste zonele actualmente ridicate
ale fundamentului, mai cu seamă peste complexul permian, ceea ce presupune o
altă dispunere a blocurilor bazale în timpul depunerii acestor sedimente. Depozitele
miocene au grosimi reduse, până la 50-60 m, iar în unele locuri ele lipsesc.
Peste sedimentele miocene se dispune o stivă groasă de sedimente pliocene, care
reprezintă umplutura finală a bazinului Panonic. Depozitele pliocene se împart în
două pachete. Un pachet pliocen inferior reprezentat preponderent de marne, având
în baza lor cu un complex gros, marno-calcaros. În cuprinsul marnelor mai apar
numeroase intercalaţii grezoase. Grosimea pachetului variază între 300-400 m şi
este dispus în mare parte peste miocen, sau unde aceasta lipseşte, direct pe
formaţiunea bazală. Odată cu adâncirea fundamentului şi grosimea lui creşte, şi
odată cu creşterea grosimii, marnele sunt înlocuite de bancuri groase de gresii. În
zona Nădlac poate să atingă chiar şi grosimea de 1500 m.
Depozitele miocene și ce cele pliocen inferioare conțin zăcăminte de hidrocarburi.
Pachetul pliocen superior este o alternanţă de nisipuri şi argile slab consolidate, care
în partea lor superioară trec în depozitele cuaternare. Grosimea pachetului variază
între 600-700 m în cuprinsul teritoriului administrativ Pecica, iar în zonele adânci ale
fundamentului ajunge la grosimea de 1500 m. Adâncimea limitei între depozitele
cuaternare şi levantiene este în jurul de 300 m.
Cuaternarul este reprezentat prin cuaternarul inferior (pleistocen), format din
depozite lacustre, argile amestecate cu pietrişuri şi nisipuri, apoi depozite eoliene
formate din loess, depozite loessoide (3-15 m) nisipuri, şi, prin cuaternarul superior
(holocen), format din terasele inferioare, din aluviuni şi soluri. Holocenul are o
grosime medie de 20 m.
Din puncte de vedere litologic în arealul U.A.T. Pecica aflorează (se găsesc la
suprafață) numai roci sedimentare, recente geologic (cuaternare), reprezentate prin
depozite loessoide de vârstă pleistocen superior-holocen inferior (aproximativ 77%
din suprafața administrativă, ocupând aproape tot teritoriul U.A.T. Pecica, mai puțin
partea sudică și în lungul Ierului) și pietrișuri și nisipuri de vrâstă holocen superior
(aproximativ 23% din suprafața administrativă, ocupând partea sudică, lunca
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Mureșului și în lungul Ierului din suprafața U.A.T. Pecica) (conform Anexa 2, fig. 05).

2.1.2.4. Depozite cuaternare
Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin pietrișuri, nisipuri și depozite loessoide.
Aceste depozite aflorează pe întreaga suprafață administrativă (conform Anexa 2, fig.
06).

 Depozitele deluvial-proluviale: sunt reprezentate prin depozite loessoide, s-au
depus din pleistocenul superior până în holocenul inferior și aflorează pe
aproximativ 77% din suprafața administrativă, ocupând aproape tot teritoriul
U.A.T. Pecica, mai puțin partea sudică și în lungul Ierului;

Depozitele fluviatile: sunt reprezentate prin pietrișuri și nisipuri, s-au în holocenul
superior și aflorează pe aproximativ 23% din suprafața administrativă, ocupând
partea sudică, lunca Mureșului și în lungul Ierului din suprafața U.A.T. Pecica.

2.1.2.5. Concluzii
Evoluția geologică istorică, a determinat formarea unor zăcăminte de hidrocarburi în
interiorul scoarței terestre iar tectonica și neotectonica zonei, un gradient geotermic
ridicat, astfel că la adâncimi relativ mici, avem temperaturi mai mari ca în alte zone ale
ţării.
U.A.T. Pecica se află situată într-o zonă de subsidență (coborâre) neotectonică, cu
mișcări de subsidență mari, unde intensitatea generală a mișcărilor subcrustale
verticale este de -1,5 - -2,0 mm/an.
Acest fapt a făcut ca depozitele cuaternare să aibă o grosime foarte mare (în medie,
300 de m) și să fie reprezentate la suprafață prin depozite loessoide (pleistocen
superior-holocen inferior), de tip deluvial-proluvial (77% din arealul administrativ) și
pietrișuri și nisipuri (holocen superior), de tip fluviatil (23% din arealul administrativ),
în luncile celor două râuri (Mureș și Ier).

2.1.3. Relieful

U.A.T. Pecica se înscrie în totalitate în unitatea majoră de relief a României, Câmpia
de Vest, mai exact în subunitatea acesteia, Câmpia Banatului, iar în cadrul Câmpiei
Banatului face parte din Câmpia Mureșului.

2.1.3.1. Unitățile și subunitățile de relief
În cadrul Câmpiei Mureșului, arealul studiat se află la contactul dintre subunitățile
acestuia: Câmpia Aradului, în nord-est, est și sud și Câmpia Nădlacului, în vest și
nord-vest.
Trecerea dintre aceste două unități de relief este reflectată în teren, printr-o pantă
destul de evidentă, la nord de localitatea Pecica, de-a lungul Canalului de sub Vii,
care reprezintă de altfel, versantul drept al acestui curs de apă (conform Anexa 2, fig.
07 și 09). Câmpia Aradului are în general altitudini sub 100 de m, iar Câmpia
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Nădlacului are altitudini de peste 100 de m (conform Anexa 2, fig. 08).

2.1.3.1.1. Câmpia Aradului
Limitele
Această subunitate geografică este situată între poala Munților Zarandului în est,
Câmpia Nădlacului, plus granița cu Ungaria în vest (albiile Ierului și Mureșului Mort),
în continuarea Câmpiei Crișurilor în nord, la sud de localitățile Pâncota, Caporal
Alexa, Olari, Șimand și Sânmartin, iar în sud până în Valea Mureșului între Păuliș și
Pecica. Sub aspect morfo-genetic, se continuă în Ungaria până la Tisa.
Aspecte morfologice generale
Această unitate geografică de relief este o câmpie aluvionar-piemontan cu aspect
tabular, acoperită cu o pătură subțire de loess (cu o grosime de până la 2 m). Are
altitudini medii de 110-115 m, dar scade la 100-105 în Câmpia Ierului din E şi în NV
(Câmpiei Curticiului), spre graniţă. Urcă, în schimb, în poala glacisului de sub Munţii
Zarandului la 120 m, iar glacisul însăşi până la 160 m.
Este formată din conurile de dejecție ale Mureșului, dirijate spre nord-vest (către
Crișul Alb), care a suferit o lăsare subsidentă, până recent. Ca urmare a extinderii
conului de dejecție al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri
și argile, la est de Arad apar loessuri și depozite loessoide, iar în împrejurimile
localității Curtici, nisipuri eoliene cu un relief de dune fixate.
La poalele Munților Zarandului se distinge o fâșie de câmpie piemontană care nu
ajunge până la Mureș și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste
100 de m) cu caracteristici de câmpie de divagare, vizibilă la Curtici. În cuprinsul
câmpiei de divagare sunt frecvente albii și meandre părăsite, grinduri, soluri
hidromorfe și halomorfe.
Cursurile de apă au fost amenajate hidrotehnic și agrotehnic, majoritatea dintre
acestea reprezentând foste cursuri ale Mureșului. Ierul, un fost curs al Mureșului,
este cel mai important curs de apă al câmpiei, amenajat hidrotehnic în totalitate,
alături de Matca, de asemenea amenajat hidrotehnic. La rețeaua hidrografică se
adaugă numeroase canale de desecare și irigații, care au dus la schimbarea radicală
a peisajului și creșterea producției agricole.
Câmpia prezintă pe alocuri două nivele, unul mai înalt și mai vechi și altul mai jos sub
forma unor albii largi și puternic meandrate, pe care au oscilat, la nivelul luncii vechi,
unele brațe ale Mureșului (Ierul, Matca), care depășește cu numai 2-4 m Lunca
Mureșului.
Nivelul mai coborât se compune din foste albii, foarte largi și foarte meandrate, ale
unor brațe ale Mureșului, ce se dirijau fie spre Crișul Alb, fie spre actualul curs al
Ierului. Dintre acestea, azi se păstrează cel mai bine: Valea Seacă (Canalul Matca) și
Ierul.
Arealele joase sunt ușor mlăștinoase, au fost inundabile de către Mureș la viituri, dar
în prezent numai sunt. Ele corespund ca nivel cu lunca înaltă și mai veche a
Mureșului. La partea superioară apar aluviuni diverse: nisipuri, mâluri, pietrișuri.
Nivelul mai înalt este acoperit cu o pătură de loess, cu o grosime de aproximativ 2 m,
inclusiv și pe grindurile dintre meandre, pe care se dezvoltă crovuri. Alteori se găsesc
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și nisipuri ondulate în dune mici, neregulate, dar fixate cu culturi de viță de vie.
Aceste formațiuni au fost mobilizate de vânt  din nisipul unor foste grinduri fluviatile.
Ca microrelief, mai apar movile antropice și grădiști, mai ales în Câmpia Livadei, cea
pe care este așezat satul Horia.
Aspecte morfologice locale
La nivelul U.A.T. Pecica, Câmpia Aradului ocupă partea de sud, est și nord-est, unde
altitudinile alternează sub și peste 100 de m, cu excepția unor mici zone din sud
unde altitudinile depășesc 110 m, meandrările Mureșului Mort și a altor cursuri fosile
ale Mureșului care au dat naștere la grinduri fluviatile (conform Anexa 2, fig. 08).
Subdiviziuni
În funcție de predominarea și dominarea porțiunilor mai joase, Câmpiei Aradului se
poate diviza în patru subunități (Câmpia Șiriei, Câmpia Curticiului, Câmpia Livadei și
Câmpia Ierului), la care se adaugă Lunca Mureșului, din care pe teritoriul U.A.T.
Pecica se întâlnește Câmpia Ierului și Lunca Mureșului.
Câmpia Ierului (de Mureș), continuă către vest pe cea a Livadei mergând până la
graniţă. Limita estică trece pe la est de meridianul Aradului. Continuitatea se face mai
ales la nivelul fâşiei joase, nivelul albiilor părăsite. Este vorba de un fel de culoar larg
şi evazat, extins de-o parte şi de alta a Ierului, pardosit cu aluviuni şi nisipuri fine şi
acoperit cu formaţiuni aluvio-proluviale de tip loessoid, cu grosime de 1-2 m. Se
continuă şi în Ungaria în lungul văii Szaraz (echivalentul Ierului).
Este compusă dintr-o multitudine de albii vechi şi meandre colmatate. Unele din
aceste albii îşi au obârşia la sud şi vest de Arad, chiar în marginea luncii Mureșului,
având fundul situat la 101 m şi urcă lateral la 105 m sau chiar 107-110 m în partea de
est. Ele nu mai sunt inundate de Mureş, atât din cauza digului de pe dreapta
(începând de la est de Arad și continuând pe dreapta Mureşului Mort), ca şi din
cauza Canalului Criș (vest de Arad).
Acesta evacuează ape din Ier și arealul din jur, mai ales la ploi, și le deversează în
Mureș la Pecica. Ca urmare, albiile părăsite au rămas suspendate peste lunca
Mureșului cu 1-3 m sau cele mai joase au fost blocate de grinduri fluviatile (conform
Anexa 2, fig. 07).
De altfel, şi din analiza orientării segmentelor Mureşului rezultă existenţa unei ultime
direcţii de curgere a râului, sau un braţ mare al său, chiar peste Arad spre Ier. De aici
Mureșul a deviat pe Crişul Mort şi apoi pe locul actual. Devierea Mureşului spre sud
a impus şi drenajul arealelor mlăştinoase din nord, dar în unele locuri au apărut
sărăturări. Există urme multiple de meandrări şi la nord de Arad, pe la nord de
localitatea Şofronea, dar venite din direcţia Păuliş.
În afară de văi şi meandre colmatate şi câmpuri joase mlăştinoase, dar azi drenate,
mai apar crovuri, pe latura nordică, și movile antropice.
La nivelul U.A.T. Pecica această subunitate se întâlnește în zona central-estică și
nord-estică a teritoriului administrativ, de-o parte și de alta a cursului Ierului,
cuprinzând intravilanul localităților Turnu și Sederhat (conform Anexa 2, fig. 07 și 08).
Partea de est şi de nord a teritoriului reprezintă de fapt o zonă depresionară,
caracterizată prin foste privaluri şi mlaştini, astăzi colmatate, probabil o zonă de
intensă divagare a apelor în trecut. Acesta este şi motivul pentru care trecerile de la o
formă de relief la alta sunt foarte greu de observat în această parte.
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Lunca Mureșului formează o unitate aparte, joasă, alungită între celelalte câmpii
înalte, de la Lipova până la Periam. Pe această distanţă coboară de la 125 m
(Lipova) la 93 m (Periam). Este lată de 3-6 km, dar la vest de Arad atinge 9 km. A
fost îndiguită, pe dreapta începând de la Mândruloc (est de Arad), iar pe stânga de la
Felnac, dar şi în dreptul Aradului.
Pe dreapta este însoţită de Mureşul Mort, lung de 30 km în linie dreaptă (dar
meandrează-puternic), cu maluri de 4-6 m şi cu digul mureşan pe dreapta sa. Acest
râu paralel pătrunde în Mureş la Pecica.
Pe stânga, din dreptul Pecicăi, Mureşul, este însoțit de Aranca, pe circa 18 km până
la Periam. De aici în aval, lunca îşi pierde individualitatea, se lărgeşte,
transformându-se în câmpie de divagare. Aranca se depărtează de Mureș spre sud-
vest înCâmpia Arancăi.
Malul stâng al luncii este mai înalt, de 10-15 m, mărginit de terasele-conuri ale
Câmpiei Vingăi are văiugi şi pâraie, cu conuri de dejecţie la bază și, pe alocuri, cu
unele cursuri paralele mici, sub mal (Frumuşeni). Malul drept are numai 3-4 m. În
luncă sunt multe meandre vechi părăsite, adesea cu apă, respectiv, belciuge.
Albia minoră este meandrată, mai rar bifurcată, cu maluri de 2-3 m.
La nivelul U.A.T. Pecica această subunitate se întâlnește în sudul și sud-estul
teritoriului administrativ, cuprinzând intravilanul localităților Pecica și Bodrogul Vechi
(conform Anexa 2, fig. 07 și 08).
Lunca Mureşului (la nivelul teritoriului administrativ Pecica) are o dezvoltare de circa
1 km, în extrema vestică a teritoriului, până la peste 5 km, în partea de est, la
Bodrogul Vechi și se caracterizează printr-o variaţie relativ mare a teritoriului şi a
texturii aluviunilor. U.A.T. Pecica este străbătută de la est la vest de cursul inferior al
Mureşului, acesta având o lungime de 20 km.
Datorită energiei reduse a pantei sale de numai 0,1 m/km, albia minoră a Mureşului
este bine dezvoltată şi meandrată, cu numeroase braţe secundare.
Frecventa creştere a nivelului apei Mureșului, peste cotele de inundaţie, a provocat
dese schimbări ale configuraţiei malurilor şi chiar a albiei puternic meandrate, cu
numeroase braţe secundare. Mureşul a părăsit de multe ori albia veche şi a schimbat
direcţia cursului.
Din acest motiv, lunca situată la o altitudine de 98-102 m, cu o uşoară cădere de la
est la vest, e străbătută de o reţea de canale, albii vechi colmatate şi zone
depresionare, unde se acumulează apa provenită din inundaţii sau precipitaţii, apă
menţinută sub formă de ochiuri mai mult timp. Ele sunt alimentate şi din stratul
acvifer freatic ridicat, aflat la numai 1,5-2,5 m adâncime, baza fiind alcătuită din argilă
vânătă ce coboară între 6,5-14 m.
Acest strat compact cantonează apă cu nivel liber, formând „japse” şi „belciugi” sau
suprafeţe înmlăştinite, unde nivelul apei variază în funcţie de cel al Mureşului. Ele
alternează cu terenuri adânci şi noroioase, cu umiditate ridicată, alături de porţiuni
aride, însorite (diguri, poieni, margini de drumuri). Suprafeţele pozitive ale luncii
plane sau cu aspect de grinduri, aplatizate, sunt întretăiate de arii depresionare,
baleaje colmatate şi fire de vale.
Diferenţa de nivel dintre Lunca Mureșului şi Câmpia Nădlacului, de circa 10 m, până
aproximativ la nord de Pecica, scade treptat spre est, până la confundarea ei, în
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câmpia de divagare din est.
Acelaşi lucru se petrece şi cu trecerea de la terasa joasă la luncă, la vest de Pecica,
având o altitudine relativă de 1-3 m, după care, la est de Pecica, terasa se confundă
cu lunca, fiind o delimitare ceva mai sigură.

2.1.3.1.2. Câmpia Nădlacului (Câmpia Pecica-Semlac)
Limitele
Limita nordică și vestică este simplă, fiind dată de granița României cu Ungaria,
Câmpia Nădlacului continuându-se morfo-genetic, spre vest și nord, și pe teritoriul
Ungariei.
Limita sudica este localizată pe un abrupt de loess, de 10-15 m, ce mărginește
Lunca Mureșului, între Nădlac și vest de Pecica. La Pecica abruptul trece pe la nord
de localitate (versantul drept al cursului de apă Canalul de sub Vii), deasupra unei
fâșii mlăștinoase, ca o văiugă, terminându-se la 4 km nord-est de Pecica într-un fel
de mic promontoriu, ridicat la 105-109 m (conform Anexa 2, fig. 07 și 08).
In est limita cu Câmpia lerului este tranzitorie, la vest de cursul fosil (astăzi canalizat)
al Siondei, făcând legătura între acel mic promontoriu, situat în sud-est, care prezintă
și o mică denivelare și granița cu Ungaria în nord-est (conform Anexa 2, fig. 07 și 08).
Aspecte morfologice generale
Această unitate de relief este o câmpie piemontan-tabulară, formată prin acumulare
fluvio-lacustră, nefragmentată, cu pătura cea mai groasă de loess (10-30 m), cu 3-5
soluri fosile şi cu o altitudine relativă peste Mureş de 10-20 m.
Numită adesea și Câmpia Semlacului sau Pecicăi, este situată în partea de vest a
Câmpiei Aradului, acolo unde loessul se îngroașă foarte mult (10-30 de m), unde
urmele albiilor vechi și puternic rătăcitoare ale Mureșului dispar sub mantia de loess,
respectiv, la vest de valea Ierului.
Este a doua ca vechime, deşi se află situată în aval de câmpia joasă a Aradului.
Dacă facem abstracţie de lunca Mureşului, Câmpia Nădlacului reprezintă, o
continuare spre nord-vest a părţii joase a Câmpiei Vingăi. Continuitatea se face pe
distanţa dintre Secusigiu şi Zădăreni (vest Arad), pe de-o parte, și est Pecica-Şeitin
(din Câmpia Nădlacului), de altă parte. De altfel, pe aceeaşi distanţă, Mureşul are o
orientare aparte, aproape nord-sud, vechiul curs da la Arad părând mai normal a se
direcționa pe valea Ierului.
Și ca altitudine relativă este tot a doua după Câmpia Vingăi, fiind cu 5-10 m mai
ridicata decât Câmpia Aradului. Chiar și altitudinea absolută este mai mare, având
105-110 m (coboară în vest la 95-90 m), față de 100-104 m în Câmpia Ierului și 90-
80 m în câmpiile Jimboliei și Arancăi.
Relieful major reprezintă, genetic, o câmpie piemontană-terminală, deoarece sub
loess se află o structură de conuri aluviale ale Mureșului. Ca funcție prezentă, este
totuși o campie tabulară acoperită cu loess, în care se intercalează și 3-5 soluri fosile
(N. Florea et. al, 1966).
Suprafața este presărată cu multe crovuri, adânci de 2-4 m și cu axa mare de sute
de metri, în care se dezvoltă o vegetație sărăcăcioasă din cauza stagnării apei din
precipitații.
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În malurile verticale dinspre Mureș apar prăbușiri în felii, dar și mici suprafețe
orizontale de la nivelul solurilor fosile. Se observă, de asemenea, multe concrețiuni
calcaroase cu forme variate: viermiforme, discoforme, rulate etc.
Pe întinsul câmpului, de tip „bărăgan”, nu apar alte forme, nici măcar movile, ci doar
două văiugi marginale. Partea de vest este drenata de o văiugă lungă de circa 20
km, dar abia insinuată, mai adâncită spre Nădlac prin estul căruia trece, pe alocuri
fundul său fiind ușor mlăștinos. O altă asemenea văiugă, de numai 6 km se află la
Șeitin, ea s-a alungit, ca și altele mai mici (plasate mai în est, pe marginea abruptului
loessoid), pe unele crovuri.
Aspecte morfologice locale
La nivelul U.A.T. Pecica, Câmpia Nădlacului ocupă partea centrală, vestică și nord-
vestică a teritoriului administrativ (conform Anexa 2, fig. 07 și 08).

2.1.3.2. Forme de relief

2.1.3.2.1. Relieful fluvial
Datorită absenței unei denivelări mai accentuate, formele de relief fluvial specifice
unei văi (terasele și versanții), fie nu se întâlnesc deloc, fie sunt foarte puțin
reprezentate și conturate (luncile, albiile minore, microformele de relief din albie) în
arealul administrativ al U.A.T. Pecica, excepție făcând lunca Mureșului, care de altfel
reprezintă o subunitate de relief separată.
Celelalte cursuri de apă (Ierul, Sonda, Valea Forgacea, Canalul de sub Vii, Mureșul
Mort) nu și-au conturat o luncă foarte clară în relief și datorită faptului că au avut o
evoluție paleogeografică independentă scurtă, ele fiind de fapt foste cursuri (în
prezent cursuri cu apă, fosile sau canale antropice) ale Mureșului în evoluția sa
paleogeografică.
Luncile sunt cele mai recente forme de relief, cu precădere holocene, a căror
înfățișare a fost condiționată de modificările survenite în dinamica râurilor, de
variațiile climatice sau de activitatea neotectonică (activarea sau reactivarea
fenomenelor de subsidență). În general, sunt acoperite de materiale grosier
texturate, mai rar fine și cu un procent foarte scăzut de schelet. De cele mai multe ori
nivelul râurilor este la nivelul topografiei generale a terenului sau chiar mai sus.
Aspectul general al luncii este plan (cu denivelări foarte mici, ce nu depășesc 3°), cu
numeroase cursuri relicte (părăsite) datorită meandrări sau activității antropice
(lucrările de hidroameliorații), precum și cu zone mai înalte (grinduri), cu depuneri
frontale sau laterale, de regulă mai fine și zone mai joase, cu nivel freatic mai ridicat,
afectate de înmlăștinire.
Lunca Mureșului, în funcţie de caracterele morfometrice ale reliefului profilului
transversal al luncii, se poate împărții în trei fâşii, dispuse paralel cu albia minoră:

 lunca internă;
 lunca mediană (centrală);
 lunca externă.

Lunca internă este zona de lângă albia minoră a Mureşului, numită şi fâşia grindurilor
longitudinale (grindul de mal sau grinduri prealbiale). Acestea sunt alcătuite din
materiale fine dezvoltate din suspensiile apelor de viitură (mâl şi nisip fin) peste
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maluri (mai ales peste maluri concave), fixate de vegetaţie.
Grindurile de mal se prezintă sub forma unor bombări uşoare, puţin evidente sau
greu observabile în relief. Se pun însă clar în evidenţă în timpul revărsărilor, când
apa invadează terenurile mai joase ale luncii mediane. După inundaţia din 1970, în
aval de Pecica, pe partea dreaptă a albiei, înălţimea grindului de mal a atins aproape
un metru, ulterior estompată (teşită) de ploi, de circulaţia cu căruţe etc. Grindurile au
un rol important în direcţionarea apelor de inundaţie, contribuind la localizarea unor
şanţuri de scurgere.
Lunca mediană (albia majoră joasă) este o fâşie lată şi joasă a luncii, cu vechi braţe
colmatate, cu meandre părăsite (belciugi), şanţuri de scurgere la ape mari, albia
Mureşului Mort şi popine (grădişte). Lunca mediană este inundată de 2 – 3 ori pe an.
Aspectul general şi evoluţia naturală a acestei părţi a luncii au fost influențate de
construcţia digului de apărare împotriva inundaţiilor şi de tăierea artificială a buclelor
de meandre. Faţă de dig, se pot identifica două categorii de terenuri: teren situat în
zona din afara digului, scos de sub influenţa inundaţiilor şi teren din zona dig-mal,
frecvent inundat.
Terenurile situate în zona din afara digului nu mai sunt afectate de acţiunea
morfogenetică a Mureşului. Aceste zone prezintă clar urme ale eroziunii şi acumulării
fluviale, dar evoluţia naturală a formelor a fost afectată de întreruperea legăturilor lor
cu Mureşul. Se pot urmări albii şi meandre părăsite, dar din cauza intensei folosiri
agricole a lucrărilor hidrotehnice ameliorative de drenaj, microformele de relief sunt
mult estompate, abia schiţate. În multe locuri relieful iniţial este fosilizat de depozite
subţiri de loess remaniat.
Zona Pecica-Sederhat-Sântoma-Hanul de la Răscruce este fâşia albiei abandonate a
Mureşului, cu numeroase bucle părăsite, cu autocaptări şi volute de depuneri pe
renii, deci este o albie majoră cu microrelief de „volute de meandrare”. Pe teren,
coamele şi şanţurile reniilor în volute sunt estompate, greu observabile, dar pe
imagini transmise de satelit, culorile mai verzi-închise a şanţurilor şi verzi deschise a
coamelor - care sunt reflectarea vegetaţiei - apar clar.
Formele antropogene, cum sunt canalele de irigaţie (Forgacea, Crişul) şi digul contra
inundaţiilor, reprezintă forme care se evidenţiază mai pregnant.
Terenurile din zona dig-mal a luncii mediane, cum s-a mai amintit, reprezintă o
uşoară tendinţă de supraînălţare şi un microrelief caracterizat prin prezenţa albiilor
vechi, părăsite, a braţelor secundare de difluenţă, a belciugilor în diferite stadii de
colmatare, a suprafeţelor depresionare, a şanţurilor de scurgere care păstrează mult
timp apă stagnantă.
Între Arad şi Pecica şerpuieşte Mureşul Mort (pe hărţile din secolul al XVIII-lea apare
cu denumirea Mureşul Mic) cu meandre compuse, care este un braţ secundar, de
difluenţă a Mureşului. Înainte de secţionarea artificială a meandrei mari în amonte de
Pecica, el s-a vărsat într-un belciug al unui meandru vechi (din evul mediu) al
Mureşului din Pădurea Popin (Hada). În urma secţionării artificiale a meandrului mare
în amonte de Pecica, el şi-a continuat cursul în belciugul artificial format, paralel cu
digul de protecţie a cartierului Cocota, şi s-a vărsat în Mureş, în apropierea terenului
de sport. Ulterior, pe teritoriul Pădurii Popin, cursul Mureşului Mort a fost dirijat în
Mureş printr-un canal. În prezent Mureşul Mort se află într-o fază înaintată de
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colmatare, are un curs foarte încet, dar în timpul revărsărilor preia o parte din debitul
Mureşului. Din cauza faptului că serveşte mai mult la evacuarea apelor de dejecţie
ale oraşului Arad, apa lui prezintă un avansat grad de poluare.
Meandrele părăsite sau belciugii, în diferite stadii de colmatare, sunt microforme
caracteristice ale luncii mediane. Dintre cele mai reprezentative amintim Valea
Sălcarilor (din Pădurea Popinelor). Din ţinuturile apropiate amintim meandrele
părăsite cu lacuri din Pădurea Bezdin, Mortăreţul din Pădurea Ceala.
Multe meandre părăsite apar ca rezultat al lucrărilor hidrotehnice, cum sunt belciugul
de la Zădăreni, belciugul colmatat cu albia veche a Mureşului Mort, de la Pecica etc.
Dintre microformele pozitive neinundabile ale luncii mediane sunt tipice popinele,
situate în interiorul buclelor de meandre părăsite, de exemplu în apropierea
Sântomei - între calea ferată şi şoseaua naţională - popina în cadrul meandrului
părăsit, popina Văii Sălcarilor, unde în evul mediu a existat o aşezare importantă
numită Papi (Poppin). Tot în lunca mediană apar fragmente din terasa a II-a, ca
martor de eroziune, având la bază pietrişuri grosiere.
Lunca externă (lunca înaltă) face trecerea spre Câmpia tabulară de loess Pecica-
Semlac (a Nădlacului), şi este reprezentată prin terasa de luncă (terasa holocenă),
cu înălţimea de 1-2-3 m. Terasa de luncă, ce rămâne în afara inundaţiilor, reprezintă
părţile unei vechi lunci mult mai extinse decât cea actuală.
Podul terasei este acoperit cu depozite de loess remaniat (depozite loessoide) cu
microconcreţiuni calcaroase. Aceste depozite fine ale luncii din holocenul inferior
(boreal - faza alunului) provin din eroziunea areală (ablaţie) a păturii de loess
pleistocene, în vecinătatea luncii (acumulări proluvio-coluviale). În mare parte
intravilanul din Pecica este aşezat pe această terasă de luncă, în afară de cartierele
Alvég şi Kertek, care sunt aşezate pe lunca joasă, ferite la viituri de un dig construit
la sfârşitul secolului al XVIII-lea (începutul sec. al XIX-lea?).
Mai multe generaţii de meandre ale Mureşului au sculptat în formă de triunghi terasa
pe care este aşezat oraşul. Această varietate locală a mezoreliefului luncii a fost un
element compoziţional important în configuraţia planului oraşului, care a impus
dezvoltarea într-o formă triunghiulară cu vârful spre Mureş (spre sud), cu străzile
principale (2, 3, 113 şi 401) care se întâlnesc sub un unghi ascuţit (spre sud), cu
pieţe tot cu forme de triunghi (de exemplu parcul din centrul oraşului etc.). Pe
suprafaţa terasei de luncă - în incinta intravilanului - se pot identifica două paleoalbii
din boreal - faza alunului - colmatate cu argile gri mlăştinoase. De la paleoalbia din
partea nordică a intravilanului spre sud se pot identifica două fâşii ale deflaţiei sub
formă de dune eoliene (acoperite de sol), din boreal - faza alunului.
Nisipul acestei dune provine din grindul de mal al paleoalbiei, pus în mişcare de
vânturile nordice, nord-vestice din boreal - faza alunului cu o climă caldă şi uscată.
Între aceste două fâşii de dune (fixate), în piaţa fântânii arteziene din Pecica
Maghiară (Rovine - Pecica II) se află un teren de tip microdepresiune, cu subsol de
argilă gri de origine mlăştinoasă. Probabil în atlantic - faza stejarului - în acest loc a
existat o baltă cu vegetaţie hidrofilă, care a cauzat formarea subsolului argilos gri.
În aval de Pecica, unde lunca joasă are contact cu Câmpia Pecica - Semlac, terasa
de luncă (din lunca înaltă), datorită eroziunii laterale, a dispărut, acum se întinde o
fâşie joasă, mlăştinoasă, în care, în timpul inundaţiilor, se adună şi se păstrează apa
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timp îndelungat, dar în perioadele secetoase ea seacă. Surplusul de apă al acestei
zone este colectat şi evacuat în Mureş de Canalul de Sub Vii.
În structura verticală a luncii deosebim:
a) fundamentul luncii (roca în loc): depozite de loess pleistocene;
b) un strat de aluviuni cu două nivele:

 unul din bază grosier, heterogen din punct de vedere petrografic şi
granulometric (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri), rezultat din transportul
în albia minoră (facies de albie), dispus în lentile, indică poziţia vechilor
albii minore;

 altul superior, mai fin, argilo-nisipos, depozite lacustro-mlăştinoase, rezultat
din depunerea apelor de inundaţie, din suspensii (facies de luncă).

c) la marginea luncii, materialele coluviale venite de pe versanţii câmpiei înalte,
conuri de dejecţie aplatizate, formate de afluenţii laterali.
În contactul Câmpiei de loess Pecica cu terasa de luncă, din cauza arăturilor greşit
executate în decursul celor 40 de ani (în urma desfiinţării plantaţiei de viţă de vie) s-a
desfăşurat eroziunea areală (ablaţiune) a versantului sudic al câmpiei înalte. Pe
imaginile transmise de satelit se vede clar fâşia deluvială (galbenă) a versantului
câmpiei de loess, lată de aproximativ 100 metri şi lungă de 6000 m, cu o pantă de
15˚ și peste.
Deşi procesele morfogenetice acţionează continuu asupra reliefului luncii, schimbări
mai profunde sunt semnalate în special în timpul viiturilor. Aceste inundaţii
catastrofale (de exemplu din 1932, 1970 şi 1975) au ridicat mult fundul albiei
Mureşului, au provocat modificări în conformaţia malurilor, erodând puternic anumite
sectoare şi depunând intens în altele. Cu toate că denivelările microreliefului luncii nu
trec de câţiva metri, ele prezintă o importanţă decisivă pentru formarea variatelor
biocenoze de luncă, deoarece de ele depinde durata inundării terenului şi modul de
aprovizionare cu apă de substrat, factori decisivi în selectarea speciilor alcătuitoare
ale biocenozelor.
Albia minoră a Mureșului este delimitată de malurile râului și are o lățime de 150-
200 de m. Traseul actual al albiei minore a Mureșului, aferent teritoriului administrativ
Pecica, reprezintă efectul amplelor lucrări hidrotehnice de regularizare și rectificare a
albiei Mureșului, începând cu jumătatea secolului XIX. Principalele forme de relief din
albia minoră sunt: malurile, barele aluvionare, bancurile sau grindurile submerse,
insulele sau ostroavele, reniile sau plajele etc.
Malurile Mureşului în sectorul nostru sunt bine conturate, dar, în general, prezintă
denivelări mici faţă de fundul albiei minore (de la 1 – 2 m, în cazul malurilor convexe,
la de 3 – 4 m, la cele concave).
Barele aluvionare (grinduri submerse) sunt acumulări temporare care se distrug la
ape mari sau îşi modifică forma, dar pot să se stabilizeze. Devin uscate numai în
perioada apelor mici. În general, se grupează în partea din aval a insulelor, unde se
înalţă şi se extind orizontal, evoluând spre bare aluvionare (bancuri) emerse,
denumite ostroave şi insule.
Insulele din albia minoră a Mureșului din sectorul aferent teritoriului administrativ
Pecica sunt în număr de 27, care s-au format şi sunt în formare după regularizarea
albiei efectuată la mijlocul secolului al XIX-lea.
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Insulele cele mai mari sunt denumite, ca de exemplu insula Felnac (V), insula Pecica
(VII), insula Ţernovar (XVIII) etc., celelalte nu au nume proprii. Pe Insula Mare (VII)
de la Pecica sunt clădiri (căsuţe) destinate pentru cazarea proprietarilor la sfârşit de
săptămână. Insula XVI este locuită permanent de o familie pecicană.
Reniile sunt forme de acumulări aluviale (pietriş, nisip, mâl) ataşate la malurile
convexe.
Relieful minor pozitiv este reprezentat prin: grinduri, terase de luncă, glacisuri
laterale de luncă, popine, conuri ale pâraielor afluente, conuri de albie, etc.
Grindurile și terasele de luncă sunt ușor suspendate cu 1-1,5 m, față de albiile
(minore) ale cursurilor care le-au generat (conform Anexa 2, fig. 07).
Relieful minor negativ este reprezentat prin: crovuri, albii și meandre părăsite, albii
paralele, albii difluente, belciuge, microdepresiuni de tasare în aluviuni, etc.
Albiile părăsite (brațele fosile) sunt total sau parțial colmatate și au o extensiune mai
mare în partea sudică și estică a U.A.T. (conform Anexa 2, fig. 07).

2.1.3.2.2. Relieful petrografic
Relieful petrografic este reprezentat prin relieful dezvoltat pe loessuri și depozite
loessoide, unde principala formă de relief este crovul, rezultat în urma proceselor de
tasare.
Crovurile sau format prin tasarea luturilor carbonatate şi a loessurilor. Tasarea s-a
făcut fie local (prin acumularea apei meteorice care prin dizolvarea liantului
carbonatic a condus la conturarea de crovuri circulare), fie pe areale extinse (datorită
pânzei freatice care, în circulaţia ei înspre principalele colectoare, a dizolvat şi
antrenat carbonatul de calciu din rocile subiacente — loessuri, luturi, argile roşcate
favorizând formarea unor crovuri alungite).
Crovurile se întâlnesc cu precădere în Câmpia Nădlacului (nord-vestul teritoriului
administrativ) și au adâncimi de 2-4 m, iar lungimi (pe axa mare) de sute de metri.
Acestea au tendința de alungire nord-sud, probabil din cauza vânturilor (T. Morariu,
1946), dar și după sensul de curgere al apei freatice și conform cu dispunerea și
înclinarea stratelor impermeabile, iar după L.Băcanu et.al, alungirea nord-sud, ar fi
impusă de direcţia stratelor impermeabile.
La aceste condiţii se adaugă: adâncimea, variaţiile şi scurgerea sau stagnarea apei
freatice, intervenţiile omului (pe islazuri crovurile se păstrează mai bine, fântânile
activează circulaţia apei freatice, drenirile fac procesul de tasare din crovuri să
evolueze mai activ pentru un timp), lipsa de scurgere a apelor superficiale.
Pe suprafaţa câmpiei de loess, cu înclinare spre V-NV, ca rezultat al sufoziunii,
urmată de tasare, s-au format excavaţii închise cu contururi circulare sau ovale,
denumite crovuri. Dimensiunile crovurilor variază de la câteva zeci şi chiar sute de
metri în diametru. Circulaţia apei în loess determină levigarea şi deplasarea CaCO3

către baza rocii, mai umedă şi mai puţin permeabilă, favorizând apariţia unor
concreţiuni calcaroase, denumite păpuşi de loess. Sub abruptul câmpiei de loess la
Semlac, pe malul Mureşului, aceste concreţiuni sunt preparate-spălate din loess de
către apa Mureşului.
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2.1.3.2.3. Relieful antropic
Relieful antropic are o pondere destul de mare la nivelul U.A.T. Pecica. De-a lungul
timpului istoric și mai ales în ultimii ani (în special în perioada socialistă), formele de
relief naturale din arealul U.A.T. Pecica au suferit unele modificări, astfel că în
prezent se poate vorbi, pe alocuri, de un relief antropizat (relief antropic).
Antropizarea reliefului s-a realizat prin patru mari măsuri:

 Măsurile agrotehnice;
 Măsuri hidrotehnice;
 Construcțiile de mică și mare anvergură;
 Agricultura intensivă și mecanizarea.

Măsurile agrotehnice au avut ca scop asanarea zonele mlăştinoase şi scăderea
nivelului freatic, în zonele joase, precum și drenarea apei stagnante de la suprafață,
pentru introducerea terenurilor în circuitul agricol. Aceste măsuri s-au realizat în
partea de est și nord-est a teritoriului administrativ, teritoriu aferent Cîmpiei Aradului
(Câmpia Ierului) (conform Anexa 2, fig. 15).
În acest sens au fost realizate aproximativ 220 km de canale antropice și cursuri
naturale de apă canalizate, cu o densitatea medie a acestor amenajări, la nivelul
întregii suprafețe administrative, de aproximativ 9 m/ha (conform Anexa 2, fig. 15).
Măsurile hidrotehnice au avut ca scop general evitarea inundațiilor în Câmpia joasă a
Ierului și în Lunca Mureșului (partea estică și sud-estică a teritoriului administrativ).
În acest sens, au fost realizate mai multe canale hidrotehnice (Canalul Turnu-
Dorobanțu, Canalul Mureș și Canalul Criș), precum și canalizarea și rectificarea
cursurilor de apă naturale (Sionda, Canalul de sub Vii și Valea Forgacea), în
întregime la nivelul U.A.T. Pecica, pe o lungime totală de aproximativ 55 de km, cu o
densitatea medie a acestor amenajări, la nivelul întregii suprafețe a administrative,
de aproximativ 2,3 m/ha (conform Anexa 2, fig. 15).
Construcțiile de mică și mare anvergură au un efect indirect asupra modificării
peisajului prin ansamblul de lucrări pe care îl necesită. Aici intră:

 construcțiile pentru căile de comunicație: care însumează aproximativ 101 km
de construcție liniară (calea feroviară Arad-Pecica-Nădlac → 19,7 km; A1

Mako-Arad-Timișoara-Sibiu → 18,6 km; DN 7 Arad-Pecica-Nădlac → 18,6
km; DN 7B DN 7-Turnu → 7,2 km; DJ 709D DN 7-Semlac-Șeitin-DN 7 → 2,6
km; DJ 709J Macea-Dorobanți-Turnu-Pecica-Peregu Mic-Nădlac → 26,7 km;
DC 86A și DN 7-Bodrogul Vechi → 7,6 km);

 suprafața intravilană construită: care ocupă aproape 1237 ha și reprezintă 5%
din suprafața administrativă.

Agricultura intensivă și mecanizarea are un efect în timp asupra modelării reliefului,
prin faptul că îl modifică anual și constant.
Relieful minor pozitiv este reprezentat prin: diguri, terasamente, movile, etc.
Relieful minor negativ este reprezentat prin: canale, drenuri, excavații, etc.

2.1.3.3. Procese geomorfologice actuale

Aceste fenomene sunt diferențiate în funcție de: tipul și altitudinea formelor de relief,
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de pantă, natura substratului imediat, de agent, anotimp, etc.

2.1.3.3.1. Procese geomorfologice actuale din zonele de câmpii (depresiuni)
Luncile și albiile în general, sunt afectate de aluvionări și colmatări, impuse de
inundații și viituri. Și canalele antropice sunt afectate de colmatări, inclusiv prin
procese biogene (fenomenul de eutrofizare). În regim natural colmatările impun
divagări, despletiri de albii și meandrări excesive.
Excesul de umiditate poate conduce la salinizări, iar pe timp secetos, aceste
formațiuni suferă contractări, crăpare și decojire.
Procesele de tasare au loc în cadrul aluviunilor, mai ales pe foste albii colmatate sau
pe formațiuni biogene îngropate și dau naștere crovurilor.
Albiile râurilor reprezintă ariile cu cea mai mare mobilitate, impusă de regimul
scurgerii, remarcându-se aluvionări intense cu tendințe de înălțare a patului.
Câmpiile mai înalte cu pante și fragmentare redusă, cu formațiuni friabile, acoperite
aproape total de culturi agricole, se caracterizează printr-o modelare actuală slabă
până la moderată, cu diferențieri evidente între podurile interfluviale foarte extinse,
respectiv frunțile de terasă și maluri.
Podurile interfluviale sunt dominate de tasări care dau naștere crovurilor, mai rar
sufoziune, spălare în suprafață și deflație. Factori care determină procesele de
tasare reprezintă de fapt un complex de factori: relieful de tip câmpie, roca (loess,
loessoide, nisipuri, aluviuni), climatul de stepă, adâncimea, variațiile și scurgerea sau
stagnarea apei freatice, intervențiile omului (pe izlazuri crovurile se păstrează mai
bine, fântânile activează circulația apei freatice, drenurile fac ca procesul de tasare
din crovuri să evolueze mai activ pentru un timp), lipsa de scurgere a apelor
superficiale.
Crovurile reprezintă forme cu influență negativă în agricultură, ele menținând
supraumectare și conducând la apariția unui stat argilos impermeabil, numit local
„pământ țiglos”. Se impune drenarea lor sau nivelarea lor prin umplere cu sol.
Frunțile de terase și malurile, în general scurte, sunt afectate de: eroziunea în
suprafață, șiroire, ravenări, surpări și alunecări de foarte mici proporții.

2.1.3.3.2. Procese geomorfologice actuale din zonele de câmpii (depresiuni)
Zona câmpiilor (depresiunilor) prezintă un regim al modelării actuale foarte puternic
influențat prin extinderea terenurilor agricole, care a schimbat complet circulația apei,
și prin defrișări, ce au favorizat intensificarea proceselor de deflație.
Toate aceste modificări în regimul modelării, au o influență complexă și asupra
stabilității albiilor. Aportul sporit de materiale de pe versanți provoacă supraînălțări ale
luncilor, tendințe de despletire ale râurilor, însoțite de eroziunea malurilor și de o
mărire a riscului inundațiior.
Omul modifică însă și direct relieful prin construcții de drumuri, diguri, canale, mici
baraje sau prin gama complexă a formelor realizate în cadrul așezărilor omenești.
Fiecare dintre acestea modifică sau dau naștere unor noi procese naturale, cum ar fi
alunecările de pe marginile acestora, îngustarea văilor prin ramblee și poduri, etc.
Gruparea teritorială a acestor acțiuni și forme au creat mai multe tipuri de peisaje
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antropice, pentru arealul U.A.T. Pecica, fiind caracteristic, cel agricol de tip arabil.

2.1.3.4. Concluzii

Teritoriul U.A.T. Pecica se află la contactul dintre Câmpia Nădlacului (Câmpia Pecica
-Semlac), în partea nord-vestică a teritoriului administrativ și Câmpia Aradului,
reprezentată prin Câmpia Ierului, în partea estică și nord-estică și Lunca Mureșului,
în partea sudică și sudică-estică a U.A.T.. Trecerea dintre aceste unități de relief se
face mai mult (Câmpia Nădlacului-Lunca Mureșului) sau mai puțin (Câmpia
Nădlacului-Câmpia Ierului) evident în teren.
Câmpia Ierului este o este o un fel de culoar larg şi evazat, extins de-o parte şi de
alta a Ierului, pardosit cu aluviuni şi nisipuri fine şi acoperit cu formaţiuni aluvio-
proluviale de tip loessoid, cu grosime de 1-2 m. Relieful este format dintr-o
multitudine de albii vechi şi meandre colmatate.
Lunca Mureșului se caracterizează printr-o variaţie relativ mare a teritoriului şi a
texturii aluviunilor. Suprafeţele pozitive ale luncii plane sau cu aspect de grinduri,
aplatizate, sunt întretăiate de arii depresionare, cursuri fosile, baleaje colmatate şi
fire de vale.
Câmpia Nădlacului este o câmpie piemontan-tabulară, formată prin acumulare fluvio-
lacustră, nefragmentată, cu pătura cea mai groasă de loess (10-30 m), cu 3-5 soluri
fosile şi cu o altitudine relativă peste Mureş de 10-20 m. Relieful este caracterizat de
numeroase crovuri, adânci de 2-4 m și cu axa mare de sute de metri, în care se
dezvoltă o vegetație sărăcăcioasă din cauza stagnării apei din precipitații.
Teritoriul administrativ Pecica prezintă, din punct de vedere al reliefului,
caracteristicile specifice câmpiilor de loess şi câmpiilor de divagare recente, cu mare
complexitate litologică şi geomorfologică. Alături de suprafeţele plane, drenate,
acoperite cu depozite loessoide, se conturează suprafeţe depresionare de divagare,
acoperite cu depozite aluviale loessificate şi suprafeţe care în trecut au avut un regim
de mlaştini şi bălţi.
Altitudinea U.A.T. variază între 90 și 120 de m cu o amplitudine altitudinală de 30 de
m și o altitudine medie de 101 m, prezintă o scădere de la de la vest spre est, de la
cca 110 m la cca 105 m (Sederhat) şi, de asemenea, o înclinare de la sud spre nord,
de la cca 110-115 m, la nord de Pecica, până la cca 100 m, la nord de Turnu.
Relieful U.A.T. este foarte plan, deși are o declivitate ce variază între 0 și aproximativ
14°, dar aproape toată suprafață administrativă (aproximativ 90% din arealul
administrativ), are pante cuprinse între 0-3°.
Procesele geomorfologice specifice zonelor joase de câmpie sunt reprezentate prin:
aluvionări, colmatări de albii (inclusiv cele biogene, de tip eutrofizare), înălțări ale
patului albiei minore, etc.
La aceste procese naturale se adaugă și cele determinate direct sau indirect de către
activitatea antropică prin: mecanizarea agricolă (foarte intensă în această regiune),
amenajările hidrotehnice (rectificări și regularizări de albii, etc) și cele agrotehnice
(regularizări de albii și realizarea de canale antropice pentru scurgerea și drenarea
surplusului de apa freatică sau stagnantă de la suprafață).
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2.1.4. Apele

Hidrografia zonei a fost foarte mult modificată antropic, începând încă din anul 1718
(după cucerirea Banatului și a Transilvaniei de către habsburgi), când au fost
demarate de autorităţile acelor vremuri ample lucrări hidroameliorative, care au
continuat și în perioada socialistă, la care s-au adăugat și îmbunătățirile agrotehnice
(funciare).
Aceste lucrări au constat în asanarea terenurilor mlăştinoase prin săparea unor
canale antropice pentru coborârea nivelului hidrostatic al pânzei freatice, precum și
drenarea și scurgerea apei stagnante de la suprafață, regularizarea și rectificarea
unor cursuri de apă, astfel că atât apele de suprafaţă, cât şi cele subterane, au
suferit modificări majore.
Apele teritoriul cercetat (atât cele de suprafață cât și cele subterane) fac parte din
bazinul hidrografic al râului Mureș.

2.1.4.1. Apele subterane

Complexitatea tectonică și cea genetică a formațiunilor geologice din arealul U.A.T.
Pecica au determinat o mare diversitate a apelor subterane, conferindu-le și
caracteristice fizico-chimice diferențiate în funcție de originea lor.
După geneză și condițiile hidrogeologice de înmagazinare, apele subterane se
diferențiază în ape subterane freatice și ape subterane de adâncime sau captive.

2.1.4.1.1. Apele freatice
Apele subterane freatice sau apele freatice reprezintă apa subterană care s-a
acumulat în primul strat litologic, de la suprafața terenului. Acest prim strat de roci, în
care condițiile granulometrice permit acumularea apei subterane, mai este cunoscut
și sub numele de stratul (complexul) acvifer freatic și este cel care alimentează
fântânile gospodăriilor.
Din punct de vedere geologic, apele freatice aferente U.A.T. Pecica sunt cantonate în
depozite deluvial-proluviale și fluviatile, de vrâstă cuaternară (pleistocen superior-
holocen inferior și holocen superior), reprezentate prin pietrișuri, nisipuri și depozite
loessoide.
Alimentarea freaticului se realizează în principal indirect, prin deversarea
subterană a fluxului freatic din câmpiile înconjurătoare, dar şi datorită apelor pluviale,
acestea având însă un rol secundar.
Nivelul hidrostatic al acviferului freatic urmărește, în general, suprafața topografică
și prezintă variați în funcție de mai mulți factori (tipul de solul, textura solului,
microgeomorfologia zonei, hidrografia de suprafață, etc.).
Direcția de scurgere generală a apelor din stratul acvifer freatic se face dinspre vest
și nord-vest spre sud-vest, sud, est și nord-est.
Adâncimea nivelului hidrostatic a stratului acvifer freatic variază de la sub 2 m la
peste 10 m, determinându-se patru clase de adâncime a nivelului hidrostatic, pentru
arealul U.A.T. Pecica (conform Anexa 2, fig. 10):
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 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de <2 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 6943 de ha, care reprezintă 29% din suprafața U.A.T. și se
întâlnește în partea nord-estică și sud-estică a suprafeței administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 2-5 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 12173 de ha, care reprezintă aproximativ 52% din suprafața
U.A.T. și se întâlnește în partea sud-estică, estică, sudică și nord-vestică a
suprafeței administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 5-10 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 4028 de ha, care reprezintă aproximativ 17% din suprafața U.A.T.
și se întâlnește în partea central-vestică a suprafeței administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de >10 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 436 de ha, care reprezintă aproximativ 2% din suprafața U.A.T. și
se întâlnește în partea sud-vestică a suprafeței administrative.

Nivelul luciului apelor din fântâni este cuprins între 1,5 și 12 m, iar nivelul mediu al
luciului apei din fântâni este de 3,2 m (conform Anexa 2, fig. 10).
Debitul apei în foraje variază de la 0,2 la 11,5 l/s (conform Anexa 2, fig. 10).

2.1.4.1.2. Apele de adâncime
Apele subterane de adâncime sau apele de adâncime (captive) reprezintă apa
subterană care s-a acumulat, la adâncime mai mare, fiind „captivă” între două strate
de roci impermeabile. Stratul de roci, în care condițiile granulometrice permit
acumularea apei subterane de adâncime, situat între două strate de roci
impermeabile, mai este cunoscut și sub numele de stratul (complexul) acvifer de
adâncime. Apele de adâncime se întâlnesc doar în zonele extracarpatice și au
adesea caracter ascensional sau chiar artezian.
Din punct de vedere geologic, apele freatice aferente U.A.T. Pecica sunt cantonate în
depozite deluvial-proluviale și fluviatile, de vrâstă cuaternară (pleistocen superior-
holocen inferior și holocen superior), reprezentate prin pietrișuri, nisipuri și depozite
loessoide și au fost interceptate în mai multe foraje care au caracter ascensional și
artezian.
Alimentarea apelor de adâncime se realizează în zona în care stratul acvifer de
adâncime are legătură cu suprafața, iar reîmprospătarea lor se face în cicluri
seculare sau chiar geologice.
Nivelul hidrostatic al acviferului de adâncime prezintă o scădere generală de la vest
și nord-vest (de la sub 102 de m), la sud și sud-vest (la peste 95 de m).
Hidroizohipsele complexului acvifer de adâncime au valori care variază de la peste
102 de m în vestul și nord-vestul U.A.T., la 95 de m în sudtul U.A.T., cu o diferență
mică, de 7 de m (conform Anexa 2, fig. 11).
Direcția de scurgere generală a apelor din stratul acvifer de adâncime se face de la
vest și nord-vest și est spre sud și sud-vest (conform Anexa 2, fig. 11).
Adâncimea nivelului hidrostatic a stratului acvifer freatic variază de la sub 20 m,
până la peste 50 m, determinându-se cinci clase de adâncime a nivelului hidrostatic,
pentru arealul U.A.T. Pecica (conform Anexa 2, fig. 11):

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de <20 m: ocupă o suprafață de
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aproximativ 1227 de ha, care reprezintă circa 5% din suprafața U.A.T. și se
întâlnește în două areale în sudul și sud-estul suprafeței administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 20-30 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 8200 de ha, care reprezintă circa 35% din suprafața U.A.T. și se
întâlnește în sud-estul și nord-estul suprafeței administrative, precum și pe un
ax central nord-sud  al suprafeței administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 30-40 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 9743 ha, care reprezintă circa 41% din suprafața U.A.T. și se
întâlnește în două areale în estul și vestul suprafeței administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 40-50 m: ocupă cea mai mare
suprafață, de aproximativ 3523 ha, care reprezintă circa 15% din suprafața
U.A.T. și se întâlnește în două areale, în estul și nord-vestul suprafeței
administrative;

 Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de >50 m: ocupă o suprafață de
aproximativ 884 de ha, care reprezintă circa 4% din suprafața U.A.T. și se
întâlnește în estul suprafeței administrative;

Nivelul mediu general al apelor de adâncime, este cuprins între 20 și 50 de m.
Debitul apei în foraje variază de la 1,9 la 10,5 l/s (conform Anexa 2, fig. 11).

2.1.4.1.3. Apele geotermale
Situația geotermică și geotermală a zonei se încadrează în specificul Câmpiei de
Vest, cu valori destul de ridicate, astfel că izogradientul (creșterea temperaturii
Pământului, odată cu adâncimea) zonei, variază în jurul valorii de 40°C/km (conform
Anexa 2, fig. 12).
Apele geotermale din Pannonianul Superior
Temperatura apelor de adâncime, cantonate în strate de vârstă Pannonian Superior
(primul strat acvifer cu caracteristici geotermale din Câmpia de Vest), aferente
arealului U.A.T. Pecica, prezintă o creștere de la sud-est (30-40°C) la nord-vest (60-
70°C) (conform Anexa 2, fig. 12).
Adâncimea la care întâlnim Pannonianul Superior (izobatele la baza Pannonianului
Superior), este în mare direct proporțional cu temperatura, de la sud-est (unde este
de aproximativ 600 m), la vest (unde ajunge la peste 900 de m) și nord-est (unde
ajunge la peste 1000 de m) (conform Anexa 2, fig. 12).
Zona central-estică a U.A.T. este străbătută (pe o direcție SV-NE) de axul unui
anticlinal (conform Anexa 2, fig. 12).
Apele geotermale situate la 3000 de m adâncime
Apele geotermale de mare adâncime cantonate în depozite de molasă de vârstă
neogenă, au temperaturi foarte ridicate, care variază între 110-120°C (în partea
sudică a U.A.T.) și 130-140°C (în partea nord-estică și sud-vestică a U.A.T.) (conform
Anexa 2, fig. 13).

2.1.4.2. Apele de suprafață

Reţeaua hidrografică naturală a U.A.T. Pecica a fost modificată antropic, prin
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regularizarea și rectificarea cursurilor Mureșului și Ierului. Apele teritoriul cercetat fac
parte din bazinul hidrografic al râului Mureș.

2.1.4.2.1. Bazinele hidrografice
La nivelul U.A.T. Pecica, în funcție de mărimea râului și de faptul că acesta nu este
afluent (pe teritoriul U.A.T.), pentru un alt râu, precum și de modificările antropice
(amenajările hidrotehnice și direcția canalelor funciare antropice de scurgere a apei),
a fost determinat un singur bazin hidrografic, bazinul râului Mureș (conform Anexa 2,
fig. 14).
Cunoașterea bazinelor hidrografice la nivelul U.A.T. ne ajută foarte mut pentru a
înțelege scurgerea de suprafață a apei, mai ales în cazul unor ape mari de tipul
viiturilor, precum și în cazul realizării unor lucrări hidrotehnice (baraje, diguri,
regularizări de albii, etc) sau de amenajări funciare (realizarea de canale antropice,
ramblee, poduri, podețe, regularizării, etc).

2.1.4.2.2. Cursurile de apă
Principalele cursuri de apă care străbat arealul U.A.T. Pecica sunt: Mureșul, Ierul,
Canalul de sub Vii, Valea Forgacea, Mureșul Mort și Sionda (conform Anexa 2, fig.
14).
Mureșul este cel mai mare râu al României și își are izvorul în județul Harghita
(Munții Hășmașu Mare), având o lungime totală, până la vărsarea în Tisa, pe teritoriul
Ungariei de 789 de km, iar până la ieșirea din țară de aproximativ 761 de km.
În zona de câmpie (aval de Lipova), Mureșul, are o pantă relativ mare, până la Arad,
de 0,45 - 0,35‰, cu puternice deplasări laterale şi eroziune de mal. După Arad panta
scade la 0,22‰ (I. Ujvari, 1972), meandrează şi divaghează mai puternic, motiv
pentru care a fost îndiguit. Digul din dreapta începe de la Mândruloc (est de Arad), iar
cel de stânga de la Felnac, dar cu segmente și la Arad.
Nu are afluenţi pe teritoriul României ci numai canale care drenează apele din arealul
Arad-Ier (către Pecica ), sau canale ce preiau apă din Mureş către (Păuliș, Cenad).
Regimul hidrologic este compensat datorită bazinului său foarte mare. Are un debit
mediu de circa 170 m3/s la Lipova şi 191 m3/s la Nădlac.
În timpul viiturii din 1970, debitul a atins la Arad 2230 m3/s (1905,1970), fiind foarte
aproape de cel maxim, calculat cu probabilitate de 1% (2440 m3/s). In anii secetoși,
debitul minim a fost de 14,0 m3/s (29.01.1964). Aluviunile cărate în suspensie se
ridică la media de 95 kg/s.
În cadrul U.A.T. Pecica, Mureșul curge în partea sudică, pe o direcție generală est-
vest și pe o lungime de aproximativ 20 km, având un curs realtiv sinuos, cu meandre
foarte largi (conform Anexa 2, fig. 14). Datorită energiei reduse a pantei sale de
numai 0,1 m/km, albia minoră a Mureşului este bine dezvoltată şi meandrată, cu
numeroase braţe secundare și insule.
Pe teritoriul U.A.T. Pecica, Mureșul nu primește cursuri de apă naturale, numai
canale hidrotehnice antropice care colectează apa din zona de câmpie joasă,
Canalul Criș (care se varsă în Mureș la sud-est de intravilanul localității Pecica) și
Canalul de sub Vii (care se varsă în Mureș exact la granița cu U.A.T. Semlac)
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(conform Anexa 2, fig. 14).
Mureşul nu are nici un afluent natural, dar debitul său variabil, scăzut vara, în medie,
la aproximativ 120 m3/s, provoacă în celelalte anotimpuri 2-3 inundaţii, cu viituri de
regim hidric ridicat, cu peste 2000 m3/s. Asemenea inundaţii au fost semnalate,
îndeosebi, în anii 1927, 1857, 1877, 1932, 1970 şi 1975. Viitura record cu un debit
maxim de 2080 m3/s a fost înregistrată în luna iulie 1975.
Din punct de vedere hidrologic, Mureșul are un curs permanent care a suferit lucrări
de regularizare și rectificare a albiei, în totalitate pe teritoriul U.A.T. Pecica (conform
Anexa 2, fig. 14).
Ierul își are izvorul artificial (are alimentare din Mureș) în apropiere de localitatea
Păuliș, la altitudinea absolută de 118 m și are o lungime totală de aproximativ 67 km,
până la vărsarea în Mureș pe teritoriul Ungariei, dar are canal de legătură și spre
Tisa.
Cursul Ierului reprezintă sectoare canalizate ale unor vechi brațe ale Mureșului, pe
care apele pătrundeau la viituri până relativ recent. Spre Ier vin unele canale de
desecare sau evacuare din partea nordică (care în general fac legătura între Ier și
Crișul Alb), sau spre sud, spre Mureș, Mureșel și Mureșul Mort. Evacuările sunt
necesare, deoarece Ierul ar putea atinge 9 m3/s spre graniţă, dar, conform convenţiei,
nu pot trece prin stăvilar decât 3,5 m3/s.
În cadrul comunei, Ierul curge în partea nord-estică, pe o direcție generală ESE-VNV
și pe o lungime de aproximativ 5,4 km, având un curs foarte sinuos, cu numeroase
meandrări și schimbări de direcție (conform Anexa 2, fig. 14).
Pe teritoriul Comunei Ghioroc, Ierul primește un singur afluent, (de stânga), Sionda,
înainte de a părăsii teritoriul administrativ Pecica și teritoriul României (conform
Anexa 2, fig. 14).
Din punct de vedere hidrologic, Ierul are un curs parțial permanent și parțial
temporar, cel temporar transformându-se în curs fosil. Apa Ierului este preluată prin
două canale, Canalul Mureș (înainte de a intra în intravilanul localității Turnu) și
Canalul Turnu-Dorobanțu (la ieșire din intravilanul localității Turnu), pentru ca apoi să
ajungă, prin intermediul Canalului Criș, în Mureș (conform Anexa 2, fig. 14).
Mureșul Mort este tot un fost curs al Mureșului sau un paleobraț al său care își are
izvorul în intravilanul municipiului Arad, având o lungime până la „pătrudenderea” în
Mureș, de aproximativ 30 de km.
În cadrul comunei, Mureșul Mort curge în partea sud-estică, pe o direcție generală
est-vest și pe o lungime de aproximativ 15 km, având un curs foarte meandrat și
sinuos (conform Anexa 2, fig. 14).
Din punct de vedere hidrologic, Mureșul Mort are un curs temporar (conform Anexa
2, fig. 14).
Valea Forgacea este tot un fost curs al Mureșului sau un paleobraț al său care își
are izvorul (se desprinde din cursul Ierului), la est de teritoriul administrativ Pecica și
se varsă în Mureșul Mort.
În cadrul U.A.T Pecica, Valea Forgacea curge în partea sud-estică, pe o direcție
generală NE-SV și pe o lungime de aproximativ 8,68 km, având un curs relativ
sinuos, dar cu unele schimbări de direcție (conform Anexa 2, fig. 14).
Din punct de vedere hidrologic, Valea Forgacea are un curs temporar care a suferit
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lucrări de regularizare și rectificare a albiei, în totalitate pe teritoriul administrativ
Pecica (conform Anexa 2, fig. 15).
Canalul de sub Vii este tot un fost curs al Mureșului sau un paleobraț al său care își
are izvorul la vest de intravilanul localității Sederhat și se varsă în Mureșul la granița
cu U.A.T. Semlac.
În cadrul U.A.T Pecica, Canalul de sub Vii curge în partea sudică, pe o direcție
generală NE-SV și pe o lungime de aproximativ 18,24 km, având un curs relativ
sinuos, dar cu unele schimbări de direcție (conform Anexa 2, fig. 14).
Din punct de vedere hidrologic, Valea Forgacea are un curs temporar care a suferit
lucrări de regularizare și rectificare a albiei, aproape în totalitate (14,5 km) pe
teritoriul administrativ Pecica (conform Anexa 2, fig. 15).
Sionda este tot un fost curs al Mureșului sau un paleobraț al său care își are izvorul
în sud-vestul localității Turnu și se varsă în Ier, înainte ca acesta să părăsească
teritoriul României.
În cadrul U.A.T Pecica, Sionda curge în partea nordică, pe o direcție generală sud-
nord și pe o lungime de aproximativ 2,5 km, având un curs sinuos și meandrat
(conform Anexa 2, fig. 14).
Din punct de vedere hidrologic, Sionda are un curs temporar care a suferit lucrări de
regularizare și rectificare a albiei în totalitate pe teritoriul administrativ Pecica
(conform Anexa 2, fig. 15).

2.1.4.2.3. Parametrii și indicatori hidrometrici ai râurilor
Parametri hidrometrici
Lungimea rețelei hidrografice reprezintă lungimea cursurilor de apă permanente
(din punct de vedere hidrologic), iar la nivelul U.A.T. Pecica are valoarea de
aproximativ 25,5 km.
Lungimea rețelei de drenaj natural reprezintă lungimea tuturor cursurilor de apă
(permanente, semipermanente, temporare, din punct de vedere hidrologic), iar la
nivelul U.A.T. Pecica are valoarea de aproximativ 25,5 km.
Lungimea rețelei de drenaj total reprezintă lungimea tuturor cursurilor de apă (atât
cele naturale, cât și cele antropice – canalele antropice pentru drenajul apei freatice
și cele pentru scurgerea apei pluviale, realizate în general în cadrul lucrărilor de
amenajări funciare - din punct de vedere hidrologic), iar la nivelul U.A.T. Pecica are
valoarea de aproximativ 207,8 km.
Densitatea rețelei hidrografice reprezintă raportul dintre lungimea rețelei
hidrografice și unitatea de suprafață (exprimată în km/km2), iar la nivelul U.A.T.
Pecica are valoarea 0,1 km/km2.
Densitatea rețelei de drenaj natural reprezintă raportul dintre lungimea rețelei de
drenaj natural și unitatea de suprafață (exprimată în km/km2), iar la nivelul U.A.T.
Pecica are valoarea de aproximativ 0,1 km/km2.
Densitatea rețelei de drenaj total reprezintă raportul dintre lungimea rețelei de
drenaj total și unitatea de suprafață (exprimată în km/km2), iar la nivelul U.A.T. Pecica
are valoarea de aproximativ 0,9 km/km2.
Scurgerea medie lichidă reprezintă cantitatea de apă scursă de pe unitatea de
suprafață (km2), în unitatea de timp (s) (q=l/s/km2). Ea se obține raportând debitul



60

râului exprimat în (l/s), într-un punct dat, la suprafața de bazin aferentă (km2), iar
pentru zona U.A.T. Pecica are valori de peste 1 l/s/km2.
Coeficientul scurgerii medii reprezintă raportul dintre scurgerea medie lichidă
exprimată în strat de apă (mm/an) și precipitațiile medii recepționate de bazinul
hidrografic (mm/an), reflectând neuniformitatea scurgerii ca urmare a condițiilor
fizico-geografice, iar pentru zona U.A.T. Pecica are valori de sub 0,05.
Coeficientul de variație al scurgerii lichide reprezintă diferența dintre scurgerea
maximă lichidă și scurgerea minimă lichidă, iar pentru zona U.A.T. Pecica are valori
cuprinse între 0,5-0,6.
Scurgerea minimă lichidă reprezintă cantitatea de apă scursă de pe unitatea de
suprafață (km2), în unitatea de timp (s) (q=l/s/km2). Ea se obține raportând debitul
râului exprimat în (l/s), într-un punct dat, la suprafața de bazin aferentă (km2), iar
pentru zona U.A.T. Pecica are valoarea de sub 1 l/s/km2.
Debitul specific de diluție reprezintă debitul minim necesar care poate asigura
diluția substanțelor poluante ajunse în apă, iar pentru zona U.A.T. Pecica este
necesar un debit de 0,3 l/s/km2.
Parametri hidroturbiometrici
Scurgerea medie de aluviuni în suspensie pentru zona U.A.T. Pecica are valoarea
de sub 0,5 t/ha/an.
Turbiditatea medie pentru zona U.A.T. Pecica are valorile de sub 250 gr/m3.
Parametri hidrotermici
Temperatura medie a apei pentru zona U.A.T. Pecica este de peste 11°C.
Primul îngheț pentru zona U.A.T. Pecica se produce între 21-31 decembrie.
Ultimul îngheț pentru zona U.A.T. Pecica se produce între 11-20 februarie.
Durata medie a înghețului pentru zona U.A.T. Pecica este de 20-40 de zile.
Frecvența formațiunilor de gheață pe cursul râului, pentru zona U.A.T. Pecica este
de 80-90%.
Parametri hidrochimici
Cantitatea totală de săruri pentru zona U.A.T. Pecica are valori cuprinse între 200-
500 mg/l (predomină sărurile bicarbonatice).
Duritatea totală (grade germane) pentru zona U.A.T. Pecica are valori cuprinse între
8-16°.

2.1.4.2.4. Regimul hidrologic
Zona U.A.T. Pecica se încadrează în tipul de regim hidrologic pericarpatic (Pc),
subtipul vestic (V).
Tipul pericarpatic vestic (PcV) se caracterizează printr-o instabilitate accentuată a
regimului de iarnă, când se formează 35-40% din volumul scurgerii anuale.
Frecvența viiturilor de iarnă (nivopluviale, uneori chiar și pluviale) ajunge la 60-70%
din volumul scurgerii anuale. Pătura de zăpadă în iernile călduroase se topește de
mai multe ori, regenerându-se în mod repetat până în luna martie.
Acest regim favorizează apariția excesului de apă în sol pe suprafețe mari. După
apele mari de primăvară (cu frecvență de circa 60%, la sfârșitul lunii februarie), în
aprilie apar apele scăzute de primăvară, care se termină odată cu apariția seriilor de
viituri din lunile mai-iunie.
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După trecerea acestora se instalează apele mici de vară-toamnă. La începutul
perioadei reci (noiembrie-decembrie), apar din nou viituri pluviale cu o frecvență de
50-60%. Alimentarea este pluvială și nivopluvială (de tip mixt).

2.1.4.2.5. Apele stătătoare
Acumulările de ape stătătoare din cadrul U.A.T. Pecica sunt reprezentate prin câteva
bălți de origine antropică, dar care probabil au la origine apa zonei mlăștionoase care
a exista în trecut, bălți care au suprafețe foarte mici (cea mai mare are aproximativ
1,7 ha).
Aceste bălți se întâlnesc numai în zona joasă a teritoriul administrativ, Lunca
Mureșului și Câmpia Ierului (conform Anexa 2, fig. 14).

2.1.4.2.6. Parametrii și indicatori hidrometrici limnologici
Parametri hidrotermici
Temperatura medie a apei la suprafață pentru zona U.A.T. Pecica este de peste
12°C.
Durata medie a podului de gheață pentru zona U.A.T. Pecica este de sub 20 de
zile.
Grosimea medie a podului de gheață pentru zona U.A.T. Pecica este sub 60 de
cm.
Parametri hidrochimici
Mineralizația totală pentru zona U.A.T. Pecica are valori de peste 850 mg/l (a tipului
hidrochimic bicarbonatic).

2.1.4.3. Amenajări hidrologice antropice

Amenajările antropice ale hidrografiei de suprafață sau realizat atât în domeniul
amenajărilor hidrotehnice cât și în cel al amenajărilor agrotehnice și funciare
(conform Anexa 2, fig. 15).

2.1.4.3.1. Amenajări hidrotehnice
Amenajările hidrotehnice de pe teritoriul U.A.T. Pecica constă în îndiguiri, regularizări
și rectificări ale albiei cursurilor de apă și realizarea de canale hidrotehnice antropice,
care au ca scop principal diminuarea efectelor viiturilor și oprirea inundațiilor.
Regularizările, rectificările și doar în cazul Mureșului, îndiguirile de albii, au fost
realizate pe toate cursurile de pe teritoriul U.A.T. (conform Anexa 2, fig. 14 și 15).
Cursurile de apă care au suferit astfel de amenajări hidrotehnice de pe teritoriul
U.A.T. Pecica sunt:

 cursul Mureșului: care din cei aproximativ 20 km care străbat teritoriul U.A.T.
Pecica, a fost îndiguit, regularizat și rectificat pe toată lungimea cursului său,
30% din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 cursul Văii Forgacea: care din cei aproximativ 8,78 km care străbat teritoriul
U.A.T. Pecica, a fost regularizat și rectificat pe o lungimea de 5,36 km, 8% din
amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;
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 cursul Canalului de sub Vii: care din cei aproximativ 18,24 km care străbat
teritoriul U.A.T. Pecica, a fost regularizat și rectificat pe o lungimea de 14,52
km, 21% din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 cursul Siondei: care din cei aproximativ 2,52 km care străbat teritoriul U.A.T.
Pecica, a fost regularizat și rectificat pe o lungimea cursului său, 4% din
amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T..

Pe lângă amenajările hidrotehnice ale cursurilor naturale, în teritoriul administrativ
Pecica au fost realizate și numeroase canale hidrotehnice antropice:

 Canalul Turnu-Dorobanțu: are o lungime la nivel de U.A.T. de 6,14 km și
drenează apele din zona nord-estică a teritoriului administrativ, prin Canalul
Mureș și Canalul Criș sau Canalul de sub Vii înspre Mureș, reprezentând 9%
din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 Canalul Mureș: are o lungime la nivel de U.A.T. de 9,45 km și drenează apele
din zona estică și nord-estică a teritoriului administrativ, precum și apele
Ierului, prin Canalul Criș sau Canalul de sub Vii înspre Mureș, reprezentând
14% din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 Canalul Criș: are o lungime la nivel de U.A.T. de 9,71 km și drenează apele
din zona estică a teritoriului administrativ înspre Mureș, reprezentând 14% din
amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T..

În totalitate au fost amenajate hidrotehnic, cursuri naturale pe o lungime de
aproximativ 52,23 km și au fost realizate canale hidrotehnice antropice pentru
drenarea și scurgerea apei, însumând o lungime de aproximativ 22,13 km (în total
aproximativ 74 de km lungime, de amenajări hidrotehnice), cu o densitate medie, la
nivel de comună de aproximativ 3,2 m/ha.

2.1.4.3.2. Amenajări agrotehnice și funciare
Lucrările de amenajările funciare constă în rectificări de cursuri, regularizări de albii,
mici diguri, ramblee, construirea de poduri și podețe, realizarea de canale antropice,
toate aceste lucrări având ca scop, coborârea nivelului apei freatice, drenarea și
scurgerea apei stagnante de la suprafață și introducerea terenurilor respective în
circuitul agricol.
Aceste amenajări au fost realizate numai în zona joasă a teritoriului administrativ, mai
exact în partea estică și nor-estică, Câmpia Ierului și o mică parte în Lunca
Mureșului.
În totalitate au fost amenajate funciar, cursuri naturale pe o lungime de aproximativ
60 km și au fost realizate canale antropice pentru drenarea și scurgerea apei,
însumând o lungime de aproximativ 160 km (în total aproximativ 220 de km lungime,
de amenajări funciare), cu o densitate medie, la nivel de comună de aproximativ 9,3
m/ha.

2.1.4.4. Concluzii

În ansamblul său, hidrografia acestei zone (mai ales cea de suprafaţă), se
caracterizează printr-o complexitate deosebită, dată nu atât de importanţa cursurilor
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de apă cât, mai degrabă, de mutaţiile la care a fost supusă datorită intervenţiilor
umane în perioada modernă și mai ales în cea contemporană.
Dinamica neîntreruptă a hidrografiei zonei Pecica va cunoaşte ultima sa etapă de
evoluţie în a doua jumătate a sec. XX, când tendinţa pentru exploatarea maximală a
terenurilor agricole s-a concretizat prin masive lucrări de îmbunătăţiri funciare și
amenajări hidrotehnice.
Apele subterane freatice urmăresc în general topografia de suprafață (care este
destul de plană), iar adâncimea nivelului hidrostatic variază de la adâncimi mai mici
de 2 m, până la peste 10 m, dar 30% din arealul administrativ este situat peste 2 m,
cu debite cuprinse între 0,2 și 11,5 l/s.
Apele subterane captive (de adâncime) se află la adâncimi mari, cuprinse între sub
20 și peste 50 de m, au caracter ascensional sau artezian și debite ce variază între
1,9 și 10,5 l/s.
Apele geotermale au temperaturi foarte ridicate, atât cele cantonate în primul
complex acvifer geotermal (cele din pannonianul superior), care au temperaturi ce
variază între 30-70°C și se află la adâncimi mari, cuprinse între 600 și 1000 de m, cât
și cele de la mare adâncime (3000 de m), care au temperaturi cuprinse între 110-140
°C.
Hidrografia de suprafață a fost în totalitate modificată, ca urmare a amplelor lucrări
hidrotehnice și agrotehnice, aproape toate cursuri de apă ale U.A.T. au fost
transformate de fapt în canale antropice.
Caracteristica apelor de suprafață este dată de contrastul dintre râul Mureș, cel mai
mare râu de pe teritoriul României, fiind și singurul curs natural permanent de apă al
U.A.T. și lipsa cursurilor de apă naturale permanente pe cea mai mare suprafață a
arealului administrativ, înlocuite cu numeroase canale hidrotehnice sau agrotehnice.
Amenajările hidrologice antropice s-au realizat numai în jumătatea estică și sudică a
teritoriului administrativ și sunt reprezentate prin cele hidrotehnice și cele agrotehnice
și funciare. Aceste amenajări însumează un total împreună, foarte mare, de
aproximativ 294 de km lungime, cu o densitate medie împreună, la nivel de comună,
de aproximativ 6,2 m/ha.

2.1.5. Clima

Particularitățile macroclimatice ale arealului cercetat sunt determinate de poziția
geografică pe continentul european, căreia îi este specifică o anumită circulație a
maselor de aer de diverse tipuri, circulație imprimată fie de centri de acțiune de
origine dinamică (anticiclonul azoric și cel subtropical), fie de centri de acțiune
termică, sezonieri (anticiclonul siberian, depresiunea asiatică sau mediteraneană).
Zona central-vestică a României se află la interferența maselor de aer cu caracter
oceanic, de origine vestică, care de cele mai multe ori ajung aici cu un grad sporit de
continentalizare și a celor continentale, de origine estică, suferind în plus și invazia
unor mase de aer cald, sudice, ce traversează Marea Mediteraneană.
Pregnanța cu care aceste tipuri de mase de aer influențează, în principal regimul
termic și pluviometric imprimă arealului o climă temperată, cu un grad de
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continentalism moderat și cu influențe oceanice mai mult sau mai puțin.
U.A.T. Pecica are o radiaţia solară globală care variază între 1450–1550 kW/h/m2,
respectiv 110-120 mii cal/cm2/an.
Pentru o analiză cât mai reală a parametrilor meteorologici care să caracterizeze
U.A.T. Pecica, s-au folosit datele climatice de la stația meteorologică Arad, aflată la o
distanță aeriană de aproximativ 20 km vest față de centrul U.A.T..
Alegerea acesteia s-a făcut în funcție de distanța aeriană față de centrul U.A.T.
Pecica în raport cu dispunerea geografică față de arealul administrativ și
disponibilitatea setului de date necesare.

2.1.5.1. Temperatura

2.1.5.1.1. Temperatura aerului
Caracteristica generală a regimului termic în partea central vestică a României se
datorează influenței dominante a maselor de aer oceanice (atlantice), pe fondul
căreia se grefează influența celorlalte tipuri circulatorii. Oscilațiile termice extreme
sunt atenuate vara de o intensificare a circulației maselor de aer din nord, iar iarna a
celor din sud și sud-est. Culoarul Mureșului determină formarea circulației estice, iar
lanțul carpatic permite pătrunderea aerului cald din sud și sud-est, îndeosebi în
sezonul rece.
Oscilațiile termice extreme sunt atenuate vara de o intensificare a circulației maselor
de aer din nord, iar iarna a celor din sud și sud-est.
Caracteristicile termice ale sezonului rece (iarna) sunt influențate de circulația
maselor de aer sud-vestice, de origine oceanică sau mediteraneană. Pe fondul
general al acestor circulații predominante, iernile sunt mai scurte și mai blânde.
În vestul țării, primăverile sunt mai timpurii și mai călduroase, dar mai scurte și cu
variații accentuate de temperaturi determinate de activitatea ciclonilor din Marea
Mediteraneană.
Debutul timpuriu și persistența îndelungată a activității anticiclonale vestice
(Anticiclonul Azoric), face ca sezonul călduros să înceapă, de multe ori în luna mai și
să se prelungească până în luna septembrie.

Tabelul nr. 01 (Temperatura aerului. Media lunară multianuală. Perioada 1980-2015.
Stația meteorologică Arad)

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Media
anuală

Amplitudinea
anuală

Temp.
(°C) -0,6 0,6 5,5 11,2 16,5 19,2 21,9 21,5 16,5 11,0 5,3 0,9 10,8 22,5

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie. Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana, 2016
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Fig. 03. Evoluția temperaturii medii lunare multianuale a aerului în cursul unui an.

Temperatura medie anuală este de 10,8°C, iar amplitudinea este de 22,5°C, cele
mai scăzute temperaturi fiind înregistrate în luna ianuarie (-0,6°C), iar cele mai
ridicate în luna iulie (21,9°C) (fig. 03).
Zile termice caracteristice:
Nopțile geroase (cu temperaturi minime ≤ -10,0°C) sunt între 11 și 31 (5-10), fiind
determinate de advecțiile de aer rece, polar și arctic.
Zilele de iarnă (cu temperaturi maxime ≤ 0,0°C) sunt de până în 20 (15).
Zilele de îngheţ (cu temperaturi minime ≤ 0,0°C) sunt de sub 95 (80), și se produc din
septembrie până în aprilie, fiind și excepții, când înghețul poate apărea și în luna mai,
datorită invaziilor de aer rece polar.
În cursul anului, cea mai mare frecvență, atât a nopților geroase, cât și a zilelor de
iarnă și a zilelor de îngheț, are loc în ianuarie, când și advecțiile de aer rece polar
sau arctic sunt mai frecvente.
Nr. zilelor cu temperaturi medii de peste 0°C este 300-320 de zile.
Nr. zilelor cu temperaturi medii de peste 5°C este 250-259 de zile.
Nr. zilelor cu temperaturi medii de peste 10°C este 195-200 de zile.
Zilele de vară (cu temperaturi maxime ≥ 25,0°C) sunt aproximativ 100 și se produc
din martie până în octombrie.
Zilele tropicale (cu temperaturi maxime ≥ 30,0°C) sunt între 20 și 30 și sunt posibile
din mai până în septembrie, sporadic se pot produce și în octombrie.
Nopțile tropicale (cu temperaturi minime ≥ 20,0°C) au o frecvență anuală de 1-3
cazuri și sunt posibile din iunie până în august, sporadic se pot produce și în mai și
septembrie.
În cursul anului, cea mai mare frecvență a zilelor de vară cât și a zilelor și nopților
tropicale, se remarcă în iulie și august, când și advecțiile de aer fierbinte tropical sunt
mai frecvente.
Temperaturile maxime și minime
Temperatura maximă absolută pentru această zonă este de peste 40°C (40,4°C), iar
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temperatura minimă absolută este de sub – 28°C (-30,1°C). Diferenţa dintre
temperatură maximă şi minimă este de 67,4°C, ea arătând caracterul continental al
climei.

2.1.5.1.2. Temperatura pe suprafața solului
La nivelul suprafeței solului se produc cele mai importante procese de transformare a
energiei radiante în energie calorică, fiind sursa de încălzire a aerului din timpul zilei.
În tot cursul anului, temperatura solului influențează continuu viața și ritmul de
dezvoltare al plantelor, după cum plantele, la rândul lor, influențează permanent
regimul termic al solului.
Temperatura medie anuală pe suprafața solului este de aproximativ 12-13°C, iar
amplitudinea este de aproximativ 28-29°C, cele mai scăzute temperaturi fiind
înregistrate în luna ianuarie, între -2,0 și -3°C, iar cele mai ridicate în luna iulie,
aproximativ 26-27°C.
Intervalul cu temperaturi medii negative este decembrie-februarie, iar intervalul cu
temperaturi pozitive, este martie-noiembrie.
Dacă comparăm temperatura aerului cu temperatura pe suprafața solului, se poate
observa că amplitudinea anuală pe suprafața solului este mult mai mare decât
temperatura aerului, astfel că valorile din luna cea mai caldă (iulie) și cea mai rece
(ianuarie), devin mai extreme.
Temperaturile maxime și minime absolute pe suprafața solului
Temperatura maximă absolută pentru această zonă variază între 65-67°C, iar
temperatura minimă absolută este de sub – 25,0 … - 27,0°C.
Se observă același fenomen ca și în cazul temperaturii medii anuale, dar numai
pentru valorile maxime, acestea ajungând să fie cu aproximativ 20-25°C mai mari
decât cele din aer, iar cele minime fiind asemănătoare cu valorile din aer.

2.1.5.2. Umiditatea

Umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă existenți în atmosferă la un
moment dat și este pusă în evidență cel mai bine de umiditatea relativă care se
exprimă în %.
Umezeala relativă medie anuală a aerului este de sub 76% (70-75%), cu un maxim
în luna decembrie de 86-90% (88%) și un minim în luna iulie-august de sub 65-69%
(60%), ceea ce constituie un coeficient plăcut, uşor peste optimul uman.
Evoluţia diurnă a umezelii relative evidenţiază un maxim în timpul nopţii şi spre
dimineaţă (86%) şi un minim la amiază ( sub 60%).

2.1.5.3. Nebulozitatea

Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire cu nori al cerului și este pusă în
evidență cel mai bine de nebulozitatea totală care se exprimă în zecimi.
Nebulozitatea totală medie anuală depășește 5,5 zecimi (5,3 zecimi), cu un maxim în
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luna decembrie-ianuarie de 7,5-8,5 zecimi (7,0 zecimi) și un minim în lunile august-
septembrie de 3,0-4,3 zecimi (3,9 zecimi). Numărul mediu anual de zile cu cer senin
este de peste 60 zile, iar numărul mediu anual de zile cu cer acoperit este cuprins
între 100-120 de zile.

2.1.5.4. Durata de strălucire a soarelui

Durata de strălucire a soarelui şi repartiţia sa teritorială se află în strânsă corelaţie cu
regimul şi distribuţia nebulozităţii, în special a celei inferioare (norii superiori şi cei
mijlocii, mai puţin dezvoltaţi pe verticală, şi transparenţi datorită alcătuirii lor din
particule de gheaţă, lasă să treacă o parte din razele solare luminoase).
Durata medie anuală de strălucire a soarelui în zona U.A.T. Pecica este de 2100-
2200 ore/anual (2000 ore/anual), dintre care sezonului cald (perioadei de vegetaţie),
lunile aprilie-septembrie îi revin aproximativ 70 % (1400-1550 ore/anual), iar
sezonului rece, lunile octombrie-martie, îi revin peste 650 de ore/anual. Valoarea
maximă lunară este în iulie (295 ore) iar cea minimă în decembrie (nu depăşeşte 60
ore).

2.1.5.5. Precipitaţii atmosferice

2.1.5.5.1. Ploile
Datorită activității ciclonale și a invaziilor de aer umed dinspre vest, nord și sud, în
această zonă, precipitațiile sunt cantitativ mult mai ridicate decât în alte zone ale țării.
Cercetându-se media precipitaţiilor anuale, s-a constatat că cei mai ploioşi ani au
fost anul 1941, care a avut 794,1 mm, şi, mai recent, anul 1999, cu o cantitate de
843,1 mm. Ani secetoşi s-au înregistrat în 1928 sau, mai recent, în anul 2000.
În preajma începutului mileniului trei s-au produs o serie de recorduri seculare în
ceea ce priveşte cantităţile atât pozitive cât şi negative de precipitaţii. Astfel, în anul
1999 s-au înregistrat precipitaţii de 843,1 mm, depăşindu-se recordul secolului al XX-
lea, din anul 1915, cu 840,3 mm, iar în anul 2000, cantitatea totală de precipitaţii a
fost doar de 242,7 mm, valoare ce constituie recordul negativ din secolul al XX-lea,
sub cantitatea de 275 mm înregistrată în anul 1928.
De asemenea, tot în anul 1999, în luna iulie, s-a înregistrat un alt record secular prin
faptul că,într-o singură lună, a căzut o cantitate de 208,8 mm. În acelaşi an, aceeaşi
lună, pe data de 9, într-un interval de 24 de ore au căzut 54,2 mm de precipitaţii ce
constituie un alt record pozitiv al secolului al XX-lea.
Cantitatea medie anuală de precipitații este de 589,8 mm, valorile minime fiind
înregistrate în luna februarie (30,3 mm), iar valorile maxime în luna iunie (78,7 mm),
(fig. 04).

Tabelul nr. 02 (Precipitațiile atmosferice. Media lunară multianuală. Perioada 1980-
2015. Stația meteorologică Arad)

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Suma

anuală
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Media
lunară
(mm)

33,7 30,3 37,8 49,4 63,2 78,7 65,8 52,2 48,4 43,3 42,0 45,0 589,8

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie. Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana, 2016

Fig. 04. Evoluția precipitațiilor atmosferice lunare multianuale, în cursul unui an.

Cantitățile semestriale de precipitații sunt repartizate astfel:
 Semestrul cald (aprilie-octombrie): aproximativ 400 mm (400,1 mm) care

reprezintă aproape 70% (68%) din cantitatea anuală de precipitații;
 Semestrul rece (noiembrie-martie): aproape 200 mm (188,8 mm) care

reprezintă aproximativ 30% (32%) din cantitatea anuală de precipitații.
În perioada propice culturilor agricole, cad aproape 70% din precipitaţii, ceea ce
constituie o condiţie favorabilă dezvoltării plantelor de cultură autohtone. Regimul
precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi
ani cu precipitaţii foarte puţine.
Cantitățile anotimpuale de precipitații sunt repartizate astfel:

 Primăvara (martie-mai) aproximativ 150 mm (150,4 mm) care reprezintă
aproximativ 25% (26%) din cantitatea anuală de precipitații;

 Vara (iunie-august): aproape 200 mm (196,7 mm) care reprezintă aproximativ
30% (33%) din cantitatea anuală de precipitații;

 Toamna (septembrie-noiembrie): aproximativ 130 mm (133,7 mm) care
reprezintă aproximativ 25% (23%) din cantitatea anuală de precipitații;

 Iarna (decembrie-februarie): care reprezintă aproximativ 100 mm (109,0 mm)
care reprezintă 20% (18%) din cantitatea anuală de precipitații;

Durata și intensitatea ploilor este următoarea: durata medie a ploilor este de peste
190 minute, cantitatea medie de precipitații este de 6-7 mm, iar intensitatea medie a
precipitațiilor este de 0,03 mm/minut.
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2.1.5.5.2. Zăpada
Primele ninsori apar sporadic în octombrie și cu totul izolat în septembrie, cele mai
numeroase zile cu ninsoare se înregistrează în ianuarie și februarie, după care
numărul lor scade treptat până în aprilie.
Numărul mediu anual de zile cu ninsoare este de 15-20 de zile/anual.
Stratul de zăpadă apare ca dată medie cu circa două săptămâni mai târziu decât
data de producere a primelor ninsori și dispare cam tot cu atât timp mai devreme,
comparativ cu data medie a ultimelor ninsori. Numărul mediu anual de zile cu strat de
zăpadă este de sub 50-70 de zile/anual (20-30 de zile).
Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 5-20 cm în luna ianuarie iar
distribuția acestuia este neuniformă datorită grosimii mici.

2.1.5.6. Vântul

Regimul vânturilor în partea de vest a României este determinat de dezvoltarea
sistemelor barice care se interferează deasupra Europei la latitudinea de 45° nord
(Anticiclonii: Azoric, Siberian, Scandinav și Ciclonii: Mediteranean și Islandez), la
care se adaugă Munții Carpați care reprezintă un obstacol important în calea
circulației maselor de aer care vin dinspre est.
Urmare a poziţiei sale la poalele Carpaților, dar situat la distanţe nu prea mari față de
principalele culoare de vale (Valea Crișului Alb și Valea Mureşului), U.A.T. Pecica
suportă, din direcţia nord, est, sud-est şi sud, o mişcare a maselor de aer puţin
diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest a României.
Direcția vântului
Cele mai frecvente sunt vânturile de nord (17,1%) şi cele de est (13,5%), reflex al
Culoarului Mureșului, dar și vânturile de sud-est (17,9%) și sud (15,8%). Calmul
atmosferic este de mic, de 10,3% (fig. 05).
Viteza vântului
Viteza medie vântului pe direcții variază între 1,1 și 2,2 m/s, cu o medie de 1,7 m/s,
cele mai mari viteze depășesc 2 m/s, având vânturile din direcție sudică (2,2 m/s) și
nordică (2,1 m/s), iar cele mai mici nu depășesc 1,5 m/s, cele din direcția nord-estică
(1,1 m/s) și vestică (1,4 m/s) (fig. 05).
Viteza medie anuală a vântului ajunge la 2-3 m/s.

Tabelul nr. 03 (Frecvența și viteza vântului pe direcții. Media multianuală pe direcții.
Perioada 1980-2015. Stația meteorologică Arad)

Luna N NE E SE S SV V NV
Calm

atmosferic/
Viteza medie

Frecvența vântului.
Media anuală (%) 17,1 3,0 13,5 17,9 15,8 6,7 8,3 7,3 10,3
Viteza vântului.

Media anuală (m/s) 2,1 1,1 1,6 1,8 2,2 1,6 1,4 1,6 1,7
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie. Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana, 2016
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Fig. 05. Frecvența și viteza vântului pe direcții.

2.1.5.7. Alte fenomene şi procese atmosferice

2.1.5.7.1. Înghețul
Durata medie a intervalului fără îngheț este de până în 180 de zile (45-65 de zile).

2.1.5.7.2. Bruma
Bruma se formează în zilele în care temperaturile la sol scad sub 0 °C şi apare
primul îngheţ în timpul nopţii, în urma răcirii solului prin radiaţia nocturnă. Apariţia
brumei este foarte primejdioasă deoarece produce pagube în agricultură. Ea se
datorează invaziilor de aer rece din nord şi nord-est, care la înălţime nu s-au încălzit,
noaptea se răceşte foarte mult, aducând îngheţul.
În general, primele brume de toamnă și ultimele de primăvară se produc, ca dată
medie, cu circa 10-15 zile mai devreme și respectiv mai târziu decât primele și
ultimele înghețuri în aer și aproximativ la aceiași dată cu cele de pe sol. Uneori pe sol
acestea pot întârzia față de primul îngheț, deoarece nu se întrunesc totdeauna
condiții genetice favorabile.
Bruma apare, ca dată medie după 21 octombrie și dispare înainte de 11 aprilie, ca
urmare a influenței efectelor oceanice. Cele mai timpurii și cele mai târzii brume se
produc cu 10-20 de zile mai devreme și respectiv, mai târziu. Numărul mediu anual
de zile cu brumă într-un an este de 25-30 de zile.
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2.1.5.7.3. Chiciura
Chiciura apare în anotimpul de iarnă, datorită invaziilor maselor de aer umed în zonă,
umiditatea depunându-se prin sublimare sub formă de chiciură pe obiecte răcite
expuse în direcţia vântului de unde vin masele de aer umed.
Perioada favorabilă depunerilor de chiciură este între 1 octombrie și 1 mai, numărul
mediu anual de zile cu chiciură este de până în 7 zile.

2.1.5.7.4. Poleiul
Poleiul apare în anotimpul de iarnă datorită răcirii din timpul nopții, după o încălzire în
prealabil în timpul zilei. Perioada favorabilă depunerilor de polei este între 1
noiembrie și 31 martie, numărul mediu anual de zile cu polei este de 2-4 zile.

2.1.5.7.5. Depunerile de gheață
Intervalul favorabil depunerilor de gheață este decembrie-ianuarie, cu depuneri foarte
rare, 15-25 de cazuri. Numărul mediu de zile cu depuneri de gheață (în special pe
conductorii electrici) într-un an variază între 10 și 20 zile, iar numărul maxim anual de
zile cu depuneri de gheață este de 20-30 de zile, cu o grosime a gheții ce poate
atinge 6 cm.

2.1.5.7.6. Viscolul
Numărul de zile cu viscol într-un an este de până într-o zi.

2.1.5.7.7. Ceața
Numărul de zile cu ceață într-un an este de până în 50 de zile.

2.1.5.7.8. Roua
Roua se produce datorită diferențelor de temperatură de la zi la noapte (10-15-20
°C), ziua cu intense procese de evaporație, noaptea cu răcire radiantă și inversiuni
de temperatură, care determină condensarea vaporilor de apă. Numărul mediu anual
de zile cu rouă variază între 60-130 de zile.

2.1.5.7.9. Grindina
Grindina este un fenomen meteorologic care se manifestă doar în sezonul cald, din
luna martie până în luna septembrie. Numărul mediu de zile într-un an cu grindină
variază între 1-2 zile. Durata ploilor cu grindină este foarte redusă, 1-5 minute,
însumând într-un an circa 0,2-0,3 ore și este invers proporțional cu dimensiunile
boabelor de grindină.
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2.1.5.7.10. Vijeliile (orajele)
Aceste fenomene meteorologice apar în condițiile unor intense mișcări convective ale
aerului (de natură termică sau dinamică) și sunt generate de deplasările maselor de
aer, de încălzirea lor puternică, de particularitățile reliefului și în general, ale
suprafeței subiacente.
Pentru zona analizată, numărul mediu de zile cu oraje într-un an variază între 13 și
14 de zile. În cursul anului, cele mai multe zile cu oraje sunt caracteristice lunilor mai-
august, având valori maxime în luna iunie. Numărul de zile cu oraje scade spre
începutul și sfârșitul anului, în perioada rece (noiembrie-martie), orajele fiind, cu
unele excepții, inexistente.

2.1.5.7.11. Evapotranspirația
Evapotranspirația este influențată direct de regimul temperaturii aerului și al
suprafeței active (în raport cu care înregistrează un maxim în perioada caldă a anului
și un minim, în cea rece), de regimul precipitațiilor, de rezerva de apă din sol, de
adâncimea pânzei freatice, de tipul de vegetație, de caracteristicile solului, de viteza
vântului, de activitatea umană, etc.
Pentru zona analizată, evapotranspirația potențială medie este de peste 600-650
mm/anual. Ce mai mare cantitate de apă se evaporă în perioada de vegetație
(aprilie-octombrie), ca urmare a creșterii temperaturii și intensificării proceselor
biologice din plante, cu circa 50-100 mm mai mică decât valorile anuale. În luna cea
mai caldă a anului (iulie), valorile evapotranspirației potențiale sunt maxime, peste
130-140 mm, ceea ce înseamnă de două ori (în unele cazuri de trei ori) mai mult
decât cantitatea de precipitații căzute.

2.1.5.7.12. Uscăciunea și seceta
Uscăciunea și seceta sunt fenomene climatice deosebit de complexe, la declanșarea
cărora participă mai mulți factori și anume:
 factorii care definesc particularitățile structurii suprafeței active (particularitățile

reliefului, gradul de acoperire cu vegetație și tipul de vegetație, caracteristicile
solului, adâncimea pânzei freatice, etc);

 factorii care definesc particularitățile timpului (cantitatea de precipitații, rezerva
de apă din sol accesibilă plantei, umezeala și temperatura aerului și solului,
evapotranspirația potențială și reală, viteza vântului, etc);

 factorii care definesc particularitățile fiziologice ale plantei (soiul de plantă,
faza de vegetație, gradul de rezistență la uscăciune, etc);

 factorii care definesc influența antropică asupra mediului (terenuri cultivate sau
înțelenite, agrotehnica folosită, etc).

Fenomenele de uscăciune și secetă au o durată foarte variabilă în timp și spațiu, în
funcție de intensitatea factorilor săi genetici. Ele se pot caracteriza prin intervale
scurte de timp, de la câteva zile până la câteva luni.
Durata medie (în zile) a intervalelor de secetă este de până în 16 zile.
Frecvența medie a perioadelor de uscăciune este de 20 de perioade, cu o durată
medie de aproximativ 10 zile.
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Frecvența medie a perioadelor de secetă este de 3-4 perioade, cu o durată medie de
aproximativ 16-17 zile.

Fig. 06. Climograma Walter-Lieth care evidențiază perioada potențială de uscăciune.

Indicele de ariditate sau indicele Emm. de Martonne (Iar-DM = P/(Tm + 10); unde Iar-

DM – indicele de ariditate, P – cantitatea anuală de precipitații, Tm – temperatura
medie anuală), care exprimă intensitatea fenomenelor de uscăciune și secetă, este
de 28,4.
Fenomenele de uscăciune potențială se pot manifestă în zona U.A.T. Pecica, în
lunile iulie, august, septembrie (fig. 06).
Fenomenele de secetă potențială nu se manifestă în zona U.A.T. Pecica (fig. 07).
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Fig. 07. Climograma Walter-Lieth care evidențiază perioada potențială de secetă.

2.1.5.8. Concluzii

2.1.5.8.1. Clima
Clima zonei Pecica se încadrează în climatul temperat continental moderat,
caracteristic României și acestei zone a Europei, cu influenţe oceanice. Trăsăturile
sale generale sunt marcate de diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice.
Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de
provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în
timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi
însemnate, mai rar valuri de frig. Din septembrie până în februarie se manifestă
frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est.

2.1.5.8.2. Topoclimatul
Din punct de vedere topoclimatic, teritoriul U.A.T. Pecica se încadrează, în funcţie de
caracteristicile suprafeţei active în topoclimatul de câmpie.
Topoclimatul de câmpie are următoarele particularităţi geomorfologice: altitudine
mică, întindere mare, relativă uniformitate, absența obstacolelor orografice şi
deschidere largă către aproape toate direcţiile de vânt.
Toate aceste particularități geomorfologice determină: advecții, relativ simultane ale
maselor de aer, aproximativ aceleași variații periodice și neperiodice ale parametrilor
climatici și repartiția lor uniformă, bilanț radiativ și caloric cu valori mari, grad mare de
continentalism, etc.
Temperatura aerului prezintă contraste termice de la vară la iarnă și de la zi la
noapte, destul de mari, cu amplitudini termice foarte mari (23°C). În anotimpul de
tranziție, salturile termice diurne pot avea valori de 15-20°C (uneori trecând de la
valori negative, la valori pozitive).
Solul se încinge foarte mult în zilele toride de vară şi se răceşte foarte mult în zilele
geroase datorită radiaţiei efective mari, când în spaţiul topoclimatic, se remarcă
inversiuni termice stabile.
Fenomenele meteorologice de iarnă: bruma, îngheţul, chiciura, ploile, ninsorile,
depunerile de gheaţă, timpurii (septembrie) sau târzii (mai), au durată și intensitate
foarte mică.
Stratul de zăpadă se depune neuniform din cauza vântului care îl spulberă, fiind de
durată foarte variabilă, uneori chiar efemer.
Fenomenele meteorologice de vară, evapotranspiraţia, roua, furtunile cu grindină,
sunt mai puțin frecvente și mai slabe ca intensitate.
Precipitaţiile sunt cuprinse în general între de 550-650 mm/an, având un regim relativ
constant, cu un maxim în iunie.
Fenomenele de uscăciune și secetă sunt prezente în tot anul, cu deosebire la
începutul și sfârșitul sezonului de vegetație și în sezonul cald.
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2.1.5.8.3. Microclimatul
Microclimatul arealului administrativ Pecica, mai este influențat pe lângă factorii mai
sus amintiți și de suprafața forestieră din sud precum și de cursul Mureșului. De
exemplu, pădurea din apropierea localităţii are un rol ameliorativ în comparaţie cu
valorile elementelor climatice din ansamblul regiunii. Din punct de vedere termic, în
pădure valorile (medii anuale şi extreme) sunt atenuate. Acest fapt se evidenţiază
mai ales în zilele calde de vară, perioadă în care pădurea are coroana arboricolă
bine dezvoltată.
În perioada de iarnă, acest fenomen se va observa prin faptul că stratul de zăpadă
mediu se va păstra mai mult timp decât pe terenurile agricole. Tot pădurea are un rol
atenuant în ceea ce priveşte viteza vântului. Umezeala relativă a aerului prezintă şi
ea valori mai mari, atât ca medie anuală, cât şi lunară, datorită evapotranspiraţiei mai
puternice.
Mureşul are şi el un rol ameliorator, legat de temperatura aerului în tot cursul anului.
De asemenea, umezeala relativă a aerului în apropierea Mureşului are valori mult
mai ridicate (în special în perioada caldă a anului) datorită evaporaţiei. În sezonul
rece, tot aici, sunt mult mai frecvente posibilităţile de producere a fenomenelor
precum ceaţa, bruma sau chiciura. Acest spaţiu se limitează îndeosebi în cadrul
albiei majore sau în sectorul dintre cele două diguri (dâlme) de apărare împotriva
inundaţiilor.
Temperaturile medii anuale sunt ridicate 10,8°C (specifice zonei de câmpie), cu
temperaturi extreme moderate, un maxim de vară (în luna iulie, de 21,9°C) și un
minim de iarnă (în luna ianuarie, de -0,6°C, singura lună cu temperaturi medii anuale
negative). Intervalul anual de zile fără îngheț este de până în 180 de zile (45-65 zile).
Cantitatea medie de precipitații este de aproximativ 600 (589,8) mm/anual (specifică
pentru această parte a țării), repartizată pe anotimpuri astfel: primăvara (martie-mai)
aproximativ 150 mm, vara (iunie-august) aproape 200 mm, toamna (septembrie-
noiembrie) aproximativ 130 mm și iarna (decembrie-februarie) aproximativ 100 mm.
Cele mai frecvente sunt vânturile de nord (17,1%) şi cele de est (13,5%), reflex al
Culoarului Mureșului, dar și vânturile de sud-est (17,9%) și sud (15,8%). Calmul
atmosferic este de mic, de 10,3%.
Viteza vântului este relativ mică, de 1,7 m/s, cele mai puternice fiind vânturile de sud
(2,2 m/s) și nord (2,1 m/s).
Fenomenele meteorologice de iarnă: bruma, îngheţul, chiciura, ploile, ninsorile,
depunerile de gheaţă, timpurii (septembrie) sau târzii (mai), au durată și intensitate
foarte mică.
Fenomenele meteorologice de vară, evapotranspiraţia, roua, furtunile cu grindină,
sunt foarte puțin frecvente și slabe ca intensitate. Indicii hidrometrici (uscăciunea și
seceta potențială) indică o extindere a perioadei de umiditate moderată și optimă
până în luna iunie, perioada cu deficit de umiditate fiind vara (iulie-august) și la
începutul toamnei (septembrie).

2.1.6. Solurile
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Orizontul de sol sau orizontul pedogenetic este un strat, aproximativ paralel cu suprafaţa
topografică (terenului), care are o serie de proprietăţi rezultate prin procesul de formare a
solului, proprietăţi care diferă de cele ale stratelor supra sau subiacente.
Factorii pedogenetici sunt componenți ai mediului înconjurător a căror acțiune au
contribuit la formarea învelișului de sol. Formarea solului este condiționată de
acțiunea complexă a factorilor pedogenetici care acționează între partea superioara
a zonei de contact dintre litosfera cu biosfera, atmosfera și hidrosfera.
Rolul principal în formarea învelișului de sol îl au următorii factori pedogenetici: roca,
clima, relieful, vegetația și fauna, apa freatică și stagnantă, timpul și activitatea
antropica.
Toți acești factori sunt în strânsă interdependență și au declanșat procesele de
pedogeneză care au condus la formarea învelișului de sol. Solul nu se poate forma și
nu poate evolua în cazul în care unul din acești factori nu acționează în procesul de
pedogeneza.
În natura ca și în societatea umana, solul îndeplinește importante funcții globale, care
sunt esențiale pentru asigurarea existenței pe Terra, prin acumularea și furnizarea de
elemente nutritive și energie organismelor vii și prin asigurarea celorlalte condiții
favorabile dezvoltării acestor organisme.
Solul prezintă un rol esențial în funcționarea normală a ecosistemelor terestre și
acvaterestre, reprezentând o uzină imensă, la scară mondială permanent
producătoare, prin procese automorfe, de fitomasă care constituie baza dezvoltării
organismelor heterotrofe, inclusiv a omului. Fără asigurarea de către fitomasa a
nutriției cu hidrați de carbon, proteine și alți compuși, ca și a energiei necesare, viața
pe glob nu ar exista și nu s-ar putea derula (Florea, 2003).
Prin funcțiile pe care le îndeplinește, solul reprezintă una din cele mai valoroase
resurse naturale, folosită de om pentru a obține produsele vegetale de care are
nevoie.
Solul, ca și corpurile acvatice, alcătuiesc cele mai importante medii pentru producția
de biomasa. Fiind folosit de om în procesul producției vegetale, solul reprezintă
totodată un mijloc de producție, principalul mijloc de producție în agricultură și
silvicultură, acesta fiind o resursa regenerabila, atâta timp cât utilizarea sa de către
om nu influențează negativ funcționalitatea acestuia.
Principalele calităţi ale solurilor care interesează din punct de vedere al utilizării lor
sunt fertilitatea şi capacitatea portantă, pentru agricultură și comportarea mecanică în
timp a solurilor, pentru construcții.
Analiza solului și a principalilor parametri care îl caracterizează a fost făcut pe baza
unei singure surse:

 tipul de sol, textura solului și factorilor limitativi ai solului după Sistemul
Informatic Geografic al Resurselor de Sol şi de Teren Agricol ale României
(SIGSTAR-200), realizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA), pe baza „Harta Solurilor
României scara 1:200.000” publicată între anii 1964-1994 și actualizată în
anii 1994-2003, Florea și colab..
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2.1.6.1. Tipurile de sol

Pe teritoriul U.A.T. Pecica au fost identificate (conform S.R.T.S. 2012) șase clase de
soluri și șase tipuri de soluri agricole (conform Anexa 2, fig. 16):

 Clasa cernisolurilor (cernoziomuri): care reprezintă aproximativ 70% din
suprafața U.A.T.;

 Clasa pelisolurilor (vertosoluri): care reprezintă 2% din suprafața U.A.T.;
 Clasa hidrisolurilor (gleiosoluri): care reprezintă sub 10% din suprafața

U.A.T.;
 Clasa protilurilor (aluviosol): care reprezintă aproximativ 15% din suprafața

U.A.T.;
 Clasa salsodisolurilor (soloneț): care reprezintă aproximativ 2% din

suprafața U.A.T.;
 Clasa antrisolurilor (erodosol): care reprezintă aproximativ 1% din suprafața

U.A.T..

2.1.6.1.1. Cernoziomurile (CZ)
Proprietăți
Cernoziomurile prezintă proprietăți diferite în funcție de natura materialului parental,
de natura vegetației și de condițiile climatice, fiind caracterizate printr-un conținut de
humus cuprins între 2,5-6%, gradul de saturație în baze 85-95%, pH-ul variază între
6,5-8,3, iar densitatea aparenta poate avea valori cuprinse între 1,25-1,45 g/cm3.
Proprietățile hidrice și de aerație sunt bune iar conținutul ridicat de materie organică
determină o aprovizionare bună cu elemente nutritive.
Subtiuri
În arealul U.A.T. Pecica au fost întâlnite următoarele subtipuri de cernoziomuri:
cambice, argice, argice-vertice, gleice-stagnice, vertice-stagnice, cambice-stagnice și
argice-stagnice.
Suprafață și răspândire
În cadrul U.A.T. Pecica, cernoziomurile ocupă cea mai mare suprafață, de
aproximativ 16397 de hectare (care reprezintă circa 70% din arealul U.A.T.) și se
întâlnesc în tot arealul U.A.T., mai puțin în sud (conform Anexa 2, fig. 16).
Management
Datorită însușirilor fizico-chimice și a condițiilor climatice în care sunt răspândite
cernoziomurile, acestea au fertilitatea naturala cea mai ridicată fiind utilizate pentru o
gamă foarte variată de culturi. Astfel, se obțin producții foarte ridicate la grâu, orz,
ovăz, porumb, floarea soarelui. Cele mai mari suprafețe sunt cultivate cu grâu și
porumb. Sunt pretabile de asemenea, pentru pomi fructiferi și viță-de-vie.
Factorul limitativ al cernoziomurilor formate în zona de stepa, îl constituie deficitul de
umiditate din perioada de vegetație a plantelor prășitoare. Fertilitatea cernoziomurilor
poate fi mărită prin aplicarea de îngrășăminte chimice cu azot și fosfor, a
îngrășămintelor organice și suplimentarea rezervei de apă prin irigații.
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2.1.6.1.2. Vertosolurile (VS)
Proprietăți
Vertosolurile sunt soluri profund humifere, dar cu un conținut redus de humus, astfel
în orizontul Ay conținutul de humus este cuprins între 2,5-3% și scade spre baza
orizontului By la 1-1,5%, pH-ul oscilează între 6-7 iar gradul de saturație în baze 75-
85%. Datorita conținutului ridicat de argilă (peste 40%), vertosolurile au
permeabilitate redusă iar capacitatea pentru apă utilă este mică. Sunt soluri
compacte, grele, care se lucrează foarte greu, iar intervalul optim de umiditate pentru
efectuarea lucrărilor agricole este foarte scurt.
Subtipuri
În arealul U.A.T. Pecica au fost întâlnite următoarele subtipuri de vertosoluri: vertice,
stagnice, molice-vertice, molice-stagnice și vertice-stagnice.
Răspândire
În cadrul U.A.T. Pecica, vertosolurile ocupă o suprafață de aproximativ 481 hectare
(care reprezintă circa 2% din arealul U.A.T.) și se întâlnesc în două areale, în sud-
estul localității Turnu și în sud-estul teritoriului administrativ (conform Anexa 2, fig.
16).
Management
Vertosolurile, datorita texturii argiloase, au însușiri fizice nefavorabile, ceea ce
constituie un factor restrictiv pentru majoritatea plantelor de cultură. Sunt utilizate
pentru culturi de grâu, porumb, floarea-soarelui dar și pentru pășuni și fânețe.
Vertosolurile, sunt contraindicate pentru sfecla de zahar, cartof, pomi fructiferi și viță-
de-vie.
Pentru ameliorarea acestor soluri cu fertilitate redusă sunt recomandate lucrări de
drenaj pentru eliminarea apelor stagnante, efectuarea de lucrări de afânare adâncă
pentru îmbunătățirea permeabilității solului, efectuarea lucrărilor solului în perioadele
optime de umiditate și încorporarea de îngrășăminte organice bine descompuse sau
resturi vegetale pentru mărirea conținutului de materie organică din sol.

2.1.6.1.3. Gleiosolurile (GS)
Proprietăți
Textura gleiosolurilor este luto-argiloasă până la argiloasă și variază puțin pe profilul
solului. În general aceste soluri sunt nediferențiate textural dar pot fi întâlnite
gleiosoluri care prezintă o textură contrastantă (mijlocie/grosieră, mijlocie/fină sau
fină/grosieră). Apa freatică aflată la mică adâncime determină un regim aerohidric
defectuos.
Conținutul în humus este ridicat 2-15%, sunt bine aprovizionate cu macroelemente
N, P si K, reacția solului poate fi moderat slab acidă până la alcalină (pH 5-8,5) iar
gradul de saturație în baze 75-100%. Datorită excesului de apă sunt soluri compacte,
reci și slab structurate.
Subtipuri
În arealul U.A.T. Pecica au fost întâlnite următoarele subtipuri de gleiosoluri: cernice
și pelice.
Suprafață și răspândire
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În cadrul U.A.T. Pecica, gleiosolurile ocupă aproximativ 2286 hectare (care reprezintă
circa 10% din arealul U.A.T.) și se întâlnesc în mai multe areale, dar numai în
jumătatea estică a arealului administrativ (conform Anexa 2, fig. 16).
Management
Excesul de umiditate provenit din pânza freatica constituie un factor restrictiv pentru
culturile agricole. În condiții naturale sunt utilizate ca pășuni și fânețe. Pentru
eliminarea acestui factor restrictiv se impun următoarele măsuri de ameliorare:

 lucrări de desecare și drenaj pentru coborârea nivelului apelor freatice la o
adâncime la care transportul prin capilaritate spre suprafața sa nu depășească
1 mm/zi. În funcție de textura solului adâncimea corespunzătoare a drenurilor
este de 1,5-1,8 m;

 lucrări de afânare adâncă a solului pentru mărirea spațiului lacunar al solului
care declanșează procese de oxidare și humificare a materiei organice și a
compușilor minerali;

 amendarea calcaroasă pentru corectarea reacției acide în cazul gleiosolurilor
cu reacție moderat acidă;

 fertilizarea organo-minerală pentru creșterea conținutului de elemente nutritive
al solului.

În urma aplicării acestor masuri de ameliorare a solurile pot fi obținute producții
ridicate în cultura cerealelor (în special grâu, porumb, ovăz, secară) și legume.
Gleiosolurile sunt contraindicate pentru viță de vie și pomi fructiferi.

2.1.6.1.4. Aluvisolurile (AS)
Proprietăți
Aluviosolurile conțin frecvent CaCO3 de la suprafață, însușirile fizico-chimice sunt
influențate de textura materialului parental și de adâncimea apei freatice. În general
au un regim aero-hidric favorabil, conținutul de humus variază între 2-3%, gradul de
saturație în baze 80-100%, iar pH-ul între 6-8,5.
Subtipuri
În arealul U.A.T. Pecica au fost întâlnite următoarele subtipuri de aluviosoluri: entice,
gleice, pelice și coluvice-gleice.
Suprafață și răspândire
În cadrul U.A.T. Pecica, aluviosolurile ocupă o suprafață de aproximativ 3608 hectare
(care reprezintă 15% din arealul U.A.T.) și se întâlnesc în două areale, în sud, în
Lunca Mureșului și în lungul cursului Ierului (conform Anexa 2, fig. 16).
Management
Aluviosolurile au o stare de aprovizionare mijlocie cu elemente nutritive ceea ce le
conferă o fertilitate bună. Sunt favorabile pentru o gamă largă de culturi agricole:
grâu, ovăz, floarea soarelui, porumb.
În multe situații se obțin producții mai ridicate pe aceste soluri în comparație cu
solurile învecinate, deoarece aceste plante beneficiază de aportul apei freatice
cantonate la mica adâncime. Mai sunt utilizate în legumicultură, pentru pășuni, fânețe
și pomi fructiferi.
Aluviosolurile frecvent inundabile, necesită lucrări de stopare a inundațiilor și de
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desecare-drenaj. În cazul solurilor salinizate, se impun masuri de combatere a
salinității. Necesită aplicarea de îngrășăminte chimice și organice pentru
îmbunătățirea conținutului de elemente nutritive și a materiei organice din sol.

2.1.6.1.5. Solonețurile (SN)
Proprietăți
Proprietățile negative ale solonețurilor sunt determinate de orizontul Btna, situat
aproape de suprafață (în primii 50 cm). Solonețurile sunt, în general, soluri tasate,
având densitatea aparenta în Btna cuprinsă între 1,6 - 1,8 g/cm3, iar porozitatea sub
40%. Conținutul în humus este scăzut (1-2%) și predomină humatul de natriu. De
asemenea, sunt soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive, iar activitatea
biologică a solului este foarte redusă.
Reacția acestor soluri este neutră în orizontul Ao și puternic alcalină în orizontul
Btna, cu pH-ul 9 - 10, unde saturația în ioni de Na schimbabili atinge valori de 20-
80% din capacitatea totala de schimb cationic.
Subtipuri
În arealul U.A.T. Pecica au fost întâlnite următoarele subtipuri de solonețuri: vertice și
vertice-gleice.
Suprafață și răspândire
În cadrul U.A.T. Pecica, solonețurile ocupă o suprafață de aproximativ 544 hectare
(care reprezintă 2% din arealul U.A.T.) și se întâlnesc în două areale, în nord-estul
suprafeței administrative (conform Anexa 2, fig. 16).
Management
Solonețurile datorită proceselor de alcalizare, prezintă însușiri total nefavorabile
pentru creșterea plantele de cultură. În perioadele umede se îmbibă puternic cu apă,
iar pe timp uscat înregistrează un deficit pronunțat de umiditate și sunt sărace în
elemente nutritive. Pot fi utilizate pentru pajiști de calitate slabă sau mijlocie, iar
pentru redarea în circuitul agricol necesită un complex de masuri
agropedoameliorative.
Ameliorarea solonețurilor se face cu fosfogips, sulf, ghips, etc, pentru a înlocui sodiul
schimbabil cu calciu. Pe aceste soluri sunt necesare si masuri de drenare, afânare
adâncă și fertilizare complexă (organică, minerală, îngrășăminte verzi, etc.). În primii
ani de la ameliorare sunt recomandate plante cu toleranță ridicată la alcalizare.

2.1.6.1.6. Erdosolurile (ER)
Proprietăți
Erodosolurile sunt caracterizate printr-un profil de sol intens trunchiat în care se
întâlnește de la suprafață orizontul C, orizontul B sau orizonturi de tranziție A/B sau
A/C. Au un conținut scăzut în humus 1-2%, reacția poate fi acidă sau alcalină, iar
gradul de saturație în baze prezintă valori cuprinse între 40-90%. În lipsa unui
conținut ridicat în materie organică prezintă un regim aerohidric deficitar.
Subtiuri
În arealul U.A.T. Pecica au fost întâlnite următoarele subtipuri de erodosoluri:
cambice, coluvice, pelice și vertice.
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Suprafață și răspândire
În cadrul U.A.T. Pecica, erodosolurile ocupă cea mai mică suprafață, de aproximativ
264 de hectare (care reprezintă circa 1% din arealul U.A.T.) și se întâlnește într-un
singur areal, suprafața mai înclinată care face trecerea de la Lunca Mureșului la
Câmpia Nădlacului, versantul drept al Canalului de sub Vii (conform Anexa 2, fig. 16).
Management
Erodosolurile datorită conținutului redus în humus și a elementelor nutritive prezintă o
fertilitate foarte slabă. Sunt utilizate pentru culturi de câmp, pășuni și fânețe dar
producțiile obținute sunt reduse.
Pentru ameliorarea lor se impune aplicarea unor măsuri de combaterea eroziunii
solului, administrarea de îngrășăminte organice pentru refacerea materiei organice
din sol, îngrășăminte minerale pentru o mai bună aprovizionare cu elemente nutritive,
aplicarea lucrărilor agricole de-a lungul curbelor de nivel, deoarece foarte multe
erodosoluri au apărut ca urmare a efectuării lucrărilor agricole și a parcelarii terenului
din deal în vale.

2.1.6.2. Textura solului

Textura solului reprezintă proprietatea acestuia care descrie proporţia relativă a
dimensiunilor particulelor care alcătuiesc profilul de sol, sau ceea ce este cunoscut
sub numele de alcătuirea granulometrică.
Dimensiunile particulelor au fost grupate în trei mari clase: particule cu dimensiuni
sub < 0,002 mm (argila), particule cu dimensiuni între 0,002 - 0,02 mm (praful) şi
particule cu dimensiuni între 0,02 - 2 mm (nisipul).
În funcţie de proporţia categoriilor mai sus amintite au fost deosebite mai multe grupe
de clase, clase şi subclase texturale. La noi în țară se utilizează pentru încadrarea în
clase și subclase texturale, Metodologia elaborării studiilor pedologice, volumul III,
1987 elaborată de ICPA (Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice):
Astfel au fost deosebite trei mari grupe de clase texturale şi anume:

 texturi grosiere (G): unde predomină nisipul (peste 50%), cu două clase:
nisip (N) şi nisip lutos (U);

 texturi mijlocii (M): unde proporţia diferitelor fracţiuni dimensionale este
relativ egală, cu două clase: lut nisipos (S) şi lut (L);

 texturi fine (F): unde predomină fracţiunile cu dimensiuni mici (sub 0,02 mm),
cu două clase: lut argilos (T) şi argilă (A).

Textura solului prezintă o importanță deosebită în legătura cu capacitatea de
producție a solului, caracteristicile agronomice și cele ameliorative. Textura este
însușirea cea mai stabilă a solului, în funcție de care trebuiesc adaptate toate
tehnologiile de cultură și măsurile agropedoameliorative privind ameliorarea
însușirilor negative ale solurilor determinate de texturi extreme.
Pe lângă agricultură textura solului mai este importantă în studiile geotehnice pentru
realizarea construcțiilor.
În arealul U.A.T. Pecica au fost determinate toate cele trei grupe de clase texturale
(grosieră, mijlocie și fină) și cinci clase texturale, la care se adaugă o zonă cu textură
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variabilă (conform Anexa 2, fig. 17).

2.1.6.2.1. Textura grosieră (g)
Această grupă texturală este reprezentată prin clasa nisip (n).
Clasa nisipului (n) are următoarele proporții pentru cele trei componente
granulometrice de bază: argilă ≤ 5%, praf ≤ 32%, nisip ≥ 63%, iar raportul nisip
fin/nisip grosier este oricare și ocupă aproximativ 509 hectare (care reprezintă circa
2% din suprafața U.A.T.), întâlnindu-se în trei areale în estul și sud-estul U.A.T.
(conform Anexa 2, fig. 17).

2.1.6.2.2. Textura mijlocie (m)
Această grupă texturală este reprezentată prin clasa lut (l).
Clasa luturilor (l) are următoarele proporții pentru cele trei componente
granulometrice de bază: argilă 21-32%, praf ≤ 79%, nisip ≤ 79%, iar raportul nisip
fin/nisip grosier este oricare și ocupă o suprafață, de aproximativ 1464 de hectare
(care reprezintă circa 6% din suprafața U.A.T.), întâlnindu-se în mai multe areale, în
două zone distincte, în nord-estul și sud-estul U.A.T.(conform Anexa 2, fig. 17).

2.1.6.2.3. Textura fină (f)
Această grupă texturală este reprezentată prin clasa lut argilos (t) și argilă (a), care
împreună ocupă o suprafață de aproximativ 19227 de ha, care reprezintă circa 76%
din suprafața U.A.T..
Clasa luturilor argiloase (t) are următoarele proporții pentru cele trei componente
granulometrice de bază: argilă 33-45%, praf ≤ 67%, nisip ≤ 79%, iar raportul nisip
fin/nisip grosier este oricare și ocupă cea mai mare suprafață, de aproximativ 17771
de hectare (care reprezintă circa 76% din suprafața U.A.T.), întâlnindu-se pe întreaga
suprafață a U.A.T., mai puțin în partea sudică (conform Anexa 2, fig. 17).
Clasa argilei (a) are următoarele proporții pentru cele trei componente
granulometrice de bază: argilă ≥ 46%, praf ≤ 54%, nisip ≤ 54%, iar raportul nisip
fin/nisip grosier este oricare și ocupă cea mai mare suprafață, de aproximativ 1456
de hectare (care reprezintă circa 6% din suprafața U.A.T.), întâlnindu-se în două
areale distincte în estul U.A.T. (conform Anexa 2, fig. 17).

2.1.6.2.4. Textura variabilă (var)
Această grupă texturală reprezintă o asociere de mai multe texturi care nu au putut fi
delimitate spațial și ocupă cea mai mare suprafață, de aproximativ 2378 de hectare
(care reprezintă circa 10% din suprafața U.A.T.), întâlnindu-se în partea sudică a
U.A.T., în Lunca Mureșului (conform Anexa 2, fig. 17).

2.1.6.3. Factorii limitativi ai solului

Principalii factori limitativi care acționează asupra învelişului de sol din arealul U.A.T.
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Pecica și care au fost analizați din punct de vedere calitativ (spațial), cât și cantitativ
sunt: eroziunea pluvială (prin apă), eroziunea eoliană (prin vânt), gleizarea,
pseudogleizarea, salinizarea și alcalizarea.

2.1.6.3.1. Eroziunea pluvială (prin apă)
Eroziunea pluvială reprezintă îndepărtarea și deplasarea unor părți din profilul de sol
(mai mult sau mai puțin adânci) ca urmare a apei pluviale (rezultată din precipitații),
care se concentrează pe făgașe și dă naștere eroziunii de suprafață (eroziunii
areolare), rigolelor sau ravenelor. Acest factor limitativ al solului se exprimă
procentual la unitatea de suprafață: < 5%; 5-25%; 25-50%; 50-75% și > 75%.
La nivelul U.A.T. Pecica acest factor limitativ al solului are efecte destul de mici,
prezentând următoarele intensități (conform Anexa 2, fig. 18):

 < 5%: caracterizează o suprafață de aproximativ 23315 de ha, care reprezintă
99% din suprafața U.A.T. și se întâlnește pe întreg arealul administrativ;

 > 75%: caracterizează o suprafață de aproximativ 264 de ha, care reprezintă
circa 1% din suprafața U.A.T. și se întâlnește într-un singur areal, suprafața
mai înclinată care face trecerea de la Lunca Mureșului la Câmpia Nădlacului,
versantul drept al Canalului de sub Vii.

2.1.6.3.2. Eroziunea eoliană (prin vânt)
Eroziunea eoliană reprezintă îndepărtarea și deplasarea unor părți din profilul de sol
(particule mai mari sau mai mici) ca urmare a curenților de aer (vânt), proces
cunoscut sub numele de deflație și care se realizează în special în zonele cu soluri
nisipoase. Acest factor limitativ al solului se exprimă procentual la unitatea de
suprafață: < 5%; 5-25%; 25-50%; 50-75% și > 75%.
La nivelul U.A.T. Pecica acest factor limitativ al solului are efecte foarte mici,
prezentând următoarele intensități (conform Anexa 2, fig. 19):

 < 5%: caracterizează o suprafață de aproximativ 23457 de ha, care reprezintă
circa 99% din suprafața U.A.T. și se întâlnește pe întreg arealul administrativ;

 5-25%: caracterizează o suprafață de aproximativ 123 de ha, care reprezintă
circa 1% din suprafața U.A.T. și se întâlnește într-un singur areal, în estul
suprafeței administrative, în apropiere intravilanului localității Sederhat.

2.1.6.3.3. Gleizarea
Procesele de gleizare au loc în condiții de exces permanent sau periodic de apă în
sol, care se datorează apelor freatice aflate aproape de suprafața solului, iar excesul
prelungit de umiditate imprimă solificării particularități determinate mai ales de
manifestarea fenomenelor de reducere.
Intensitatea gleizării se exprimă în cinci clase: nulă (fără pericol de exces de apă),
foarte redusă (pericol de exces de apă în caz de irigare necontrolată – soluri freatic
umede), moderată (pericol de exces de apă numai în anii ploioşi – subtipuri gleizate),
puternică (pericol de exces de apă dacă nu există drenaj artificial – soluri freatic
hidromorfe), foarte puternică (exces cvasipermanent de apă – subtipuri mlăştinoase).
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La nivelul U.A.T. Pecica acest factor limitativ al solului afectează o suprafață totală
foarte mare și pe alocuri cu intensitate mare, prezentând următoarele clase de
intensitate (conform Anexa 2, fig. 20):

 nulă (fără pericol de exces de apă): caracterizează o suprafață de aproximativ
3347 de ha, care reprezintă circa 14% din suprafața U.A.T., întâlnindu-se în
mai multe areale, în sudul Câmpiei Nădlacului și sud-estul arealului
administrativ;

 foarte redusă (pericol de exces de apă în caz de irigare necontrolată – soluri
freatic umede): caracterizează o suprafață de aproximativ 6636 de ha, care
reprezintă circa 28% din suprafața U.A.T. și se întâlnește în mai multe areale,
în Câmpia Nădlacului, sudul, estul și nordul-estul arealului administrativ.

 moderată (pericol de exces de apă numai în anii ploioşi – subtipuri gleizate):
caracterizează o suprafață de aproximativ 10766 de ha, care reprezintă circa
46% din suprafața U.A.T. și se întâlnește atât în câmpia joasă (Ierului și Lunca
Mureșului), cât și în câmpia înaltă (Câmpia Nădlacului), a arealului
administrativ;

 puternică (pericol de exces de apă dacă nu există drenaj artificial – soluri
freatic hidromorfe): caracterizează o suprafață de aproximativ 2831 de ha,
care reprezintă sub 12% din suprafața U.A.T. și se întâlnește cu precădere în
jumătatea estică, în câmpia joasă a arealului administrativ.

2.1.6.3.4. Pseudogleizarea
Procesele de pseudogleizare au loc în condiții de exces permanent sau periodic de
apă în sol, care se datorează apelor stagnante care se acumulează din precipitații
deasupra unui strat impermeabil de sol, iar excesul prelungit de umiditate imprimă
solificării particularități determinate mai ales de manifestarea fenomenelor de
reducere.
Intensitatea pseudogleizării se exprimă în cinci clase: nulă (fără pericol de exces de
apă), redusă (pericol redus de exces de apă în anii ploioşi – cernoziomuri din crovuri;
subtipuri vertice de soluri nepseudogleizate), moderată (pericol moderat de exces de
apă în anii ploioşi – subtipuri pseudogleizate, vertisoluri), puternică (exces frecvent
de apă – subtipuri pseudogleice, planosoluri, soluri pseudogleice, soluri clinomorfe),
foarte puternică (exces prelungit de apă în fiecare an- soluri pseudogleice
mlăştinoase).
La nivelul U.A.T. Pecica acest factor limitativ al solului afectează o suprafață foarte
mică și cu intensitate la fel de mică, prezentând următoarele clase de intensitate
(conform Anexa 2, fig. 21):

 nulă (fără pericol de exces de apă): caracterizează aproape întreaga
suprafață, de aproximativ 23544 de ha, care reprezintă aproape 100% din
suprafața U.A.T. și se întâlnește pe întreg arealul administrativ;

 redusă (pericol redus de exces de apă în anii ploioşi – cernoziomuri din
crovuri; subtipuri vertice de soluri nepseudogleizate): caracterizează o
suprafață de aproximativ 36 de ha, care reprezintă sub 1% din suprafața
U.A.T. și se întâlnește într-un mic areal la nord de intravilanul localității Pecica.
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2.1.6.3.5. Salinizarea
Salinizarea reprezintă acumularea în sol a sărurilor solubile în apă. Aceste săruri
includ potasiu (K+), magneziu (Mg2+), calciu (Ca2+), clorură (Cl-), sulfat (SO42-),
carbonat (CO32-), bicarbonat (HCO3-) şi sodiu (Na+). Acumularea de sodiu este
denumită, de asemenea, sodizare. Sărurile se dizolvă şi sunt transportate împreună
cu apa. Atunci când apa se evaporă, sărurile rămân în loc.
Salinizarea este de două tipuri:
 salinizarea primară: care presupune acumularea de săruri prin procese

naturale datorită unui conţinut ridicat de săruri al materialului din solul de
origine sau al apelor subterane;

 salinizarea secundară: care este cauzată de intervenţiile umane, cum ar fi
metodele de irigaţie necorespunzătoare, de exemplu, cu apă pentru irigaţii
bogată în săruri şi/sau drenaj insuficient.

Intensitatea salinizării se exprimă în trei clase: nulă, slabă-moderată, puternică-foarte
puternică.
La nivelul U.A.T. Pecica acest factor limitativ al solului afectează o suprafață nu
foarte mică, dar cu intensități moderate, prezentând următoarele clase de intensitate
(conform Anexa 2, fig. 22):

 nulă: caracterizează o suprafață de aproximativ 20000 de ha, care reprezintă
circa 85% din suprafața U.A.T. și se întâlnește pe întreaga suprafața a arelului
administrativ, mai puțin în partea nord-vestică;

 slabă-moderată: caracterizează o suprafață de aproximativ 3580 de ha, care
reprezintă circa 15% din suprafața U.A.T. și se întâlnește numai în jumătatea
nordică a arealului administrativ, cu precădere în nordul Câmpiei Nădlacului.

2.1.6.3.6. Alcalinizarea
Procesele de alcalizare determină o îmbogățire a complexului coloidal al solului în
ioni de sodiu absorbiți. Procesele de alcalizare sunt frecvent întâlnite în zonele puțin
umede, pe terenurile cu apă freatică la adâncimi mici și bogată în săruri (de sodiu în
special), care se ridică prin ascensiune capilară și se depun în masa solului.
Alcalizarea mai poate fi determinată și de prezența unor materiale parentale salifere
sau bogate în săruri solubile, etc.
Intensitatea alcalizării se exprimă în trei clase: nulă, slabă-moderată, puternică-foarte
puternică.
La nivelul U.A.T. Pecica acest factor limitativ al solului afectează o suprafață totală
mică, dar pe alocuri cu intensități mari, prezentând următoarele clase de intensitate
(conform Anexa 2, fig. 23):

 nulă: caracterizează o suprafață de aproximativ 21305 ha, care reprezintă
91% din suprafața U.A.T și se întâlnește pe întreg arealul administrativ, mai
puțin partea de nord-est;

 slabă-moderată: caracterizează o suprafață de aproximativ 1730 ha, care
reprezintă 7% din suprafața U.A.T și se întâlnește cu precădere în nord-estul
arealului administrativ, de o parte și de alta a cursului Ierului;
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 puternică-foarte puternică: caracterizează o suprafață de aproximativ 544
de ha, care reprezintă circa 2% din suprafața U.AT. și se întâlnește în două
areale, în nord-estul suprafeței administrative.

2.1.6.4. Concluzii

Solurile U.A.T. Pecica sunt dominate de cernoziomuri (70%), care împreună cu
aluviosolurile (15%) ocupă 85% din arealul administrativ.
Textura solului este dominată în proporție de peste 80% de grupa texturală fină (lut
argilos 76% și argilă 6%), la care se adaugă și o zonă cu textură variabilă de 10%
din arealul administrativ.
Principalul factor limitativ al solului care afectează U.A.T. Pecica este gleizarea, care
este puternică pe 12% din arealul administrativ și moderată pe aproape 50% din
arealul administrativ, la care se adaugă, dar pe suprafețe mult mai mici, alcalizarea
(slabă-moderară 7% și puternică-foarte puternică 2%).

2.1.7. Vegetaţia

Vegetaţia reprezintă elementul natural cel mai sensibil la modificările condiţiilor de
mediu (geomorfologice, pedoclimatice, hidrologice, etc) şi al intervenţiilor omului.
Din punct de vedere fitogeografic, teritoriul administrativ Pecica se află situat în
Regiunea Fitogeografică Macaronezo-Mediteraneană, Subregiunea
Submediteraneană (SM), Provincia  Panono-Ilirică (PI), Districtul Câmpia Banatului și
Crișanei (42).
Vegetaţia naturală specifică teritoriul U.A.T. Pecica este cea de silvostepă, dar se
întâlnește și vegetație forestieră (păduri).

2.1.7.1. Vegetaţia terestră

Suprafața forestieră din arealul U.A.T. Pecica se întâlnește în partea sudică (Lunca
Mureșului), în două areale distincte, la est și vest de intravilanul localității Pecica,
ocupă o suprafață de aproximativ 2762 ha (12% din arealul administrativ) și este
reprezentată prin: păduri de stejar pedunculat (stejăretele de luncă) și zăvoaiele de
câmpie (conform Anexa 2, fig. 24).

Pădurile de stejar pedunculat (stejărătele de luncă)
Stratul arboricol este format în principal de stejarul pedunculat (Quercus robur)
asociat cu: frasin (Fraxinus angustifolia, F. pallissae, mai rar Fraxinus excelsior)
și/sau ulmul (Ulmus minor, U. laevis), uneori și cu plopul alb (Populus alba), plopul
negru. Carpenul se întâlnește mai rar, fiind înlocuit de arțarul tătăresc.
Pe văile de eroziune sunt prezente specii ca: salcâm (Robinia pseudacacia, Rosa
canina, Prunus spinosa), păr pădureț (Pirus piraster), plătică (Gleditschia
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triacanthos), etc.
Stratul arbuștilor este bine dezvoltat și format din: cornul, sânger, alun, păducel,
salbe, lemn câinesc, soc negru, cruşinul, călinul, răchita roşie, zălogul etc, la care se
adaugă plante cățărătoare: viţa sălbatică, curpenul de pădure, iedera, hameiul,
dovleacul de arici.
Startul ierbos este dominat de Rubus caesius, la care se adaugă golomăţul, rodul
pământului, gălbejoara, floarea paştilor, brebenelul, sugelul alb, pecetea lui Solomon
sau coada cocoşului, lăcrimioara.
În alte areale ale teritoriului administrativ, vegetația naturală este reprezentată prin:
Vegetația arbuștilor este formată în principal prin: păducel (Crataegus monogyna),
lemn câinesc (Ligustrum vulgare), porumbar (Prunus spinosa), măceş (Rosa canina),
care se întâlnesc în lungul căilor de comunicație sau a canalelor agrotehnice.
Pajiștile naturale de câmpie sunt formate în principal prin specii edificatoare: firuța
(Poa pratensis ssp. Angustifolia), Festuca valensiaca, speciile de Stipa (S. ucrainica,
S. joannis, S. capillata), la care se adaugă specii de raigras (Lulium perenne), pir
gros (Cyuodon dactylon), păiuș (Festuca pseudovina), pelin (Artemisia austriaca),
ghizdei (Lotus corniculatus), alior (Euphorbia cypa-rissias), golomăţ (Dactylis
glomerata), coada vulpii (Alopecurus pratensis).
Pe solurile afectate de sărăturare apar, cu preponderență, limba peştelui (Statice
gmelini), Artemisia var. salina, pătlagină (Plantago spp.), Camphorosma ovata.
Pajiștile naturale de luncă sunt formate prin Agrostis stolonifera, la care se adaugă
graminee, specii de Carex, trifoi și alte specii.

2.1.7.2. Vegetaţia acvatică

Vegetația acvatică se întâlnește cu precădere în Lunca Mureșului precum și în
zonele joase cu nivel freatic din Câmpia Ierului. În Lunca Mureșului se întâlnesc
zăvoaiele (pădurile de luncă) de câmpie.
Zăvoaiele de câmpie
Stratul arboricol este format din plopi (Populus alba, P. nigra, P. canescens), fie din
sălcii (Salix alba, S. fragilis), fie dintr-un amestec de plop și sălcii în proporții
variabile. Zăvoaiele de plopi sunt instalate pe grinduri nisipoase mai înalte,
inundabile pe perioade de timp mai scurte; cele de sălcii se află în zonele cele mai
joase ale luncii, unde apa din inundații stagnează mult timp. Zăvoaiele de plopi și
sălcii se găsesc pe terenurile care fac trecerea între aceste două categorii extreme
de biotopuri ale luncii.
Stratul arbuștilor în zăvoaiele de plopi, de plopi și sălcii, ca și în cele de sălcii cu
durată scurtă a inundației (numai cele de pe râurile interioare), este bine dezvoltat
cuprinzând: sângerul, călinul, lemnul câinesc, păducelul, crușinul, socul negru,
măceșul, Amorpha fruticosa, salbele etc. Frecvente sunt plantele agățătoare:
curpenul (Humulus lupulus), vița sălbatică (Vitis sylvestris).
Startul ierbos are o dezvoltare variabilă. În majoritatea plopișurilor, în amestecuri de
plopi și sălcii și în sălcete aflate pe locuri ceva mai înalte se formează un covor mai
mult sau mai puțin continuu de Rubus caesius.
În plopișuri se întâlnesc frecvent graminee (Brachypodium sylvaticum, Dactylis
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polygama), alături de: Geum urbanum, Pulmonaria officinalis, Cynanchum
vincetoxicum, Solanum dulcamara, Glycyrrhiza echinata, Galium aparine etc.
În sălcete, în special, în cele de pe locurile joase, unde Rubus caesius lipsește sau
este mai rar, se dezvoltă o floră higrofilă, specifică luncilor, cu: Bidens cernua, B.
tripartita, Carex riparia, C. vulpina, C. acutiformis, Lycopus europaeus, L. exaltatus,
Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Mentha aquatica, Polygonum hydropiper,
Scutellaria galericulata, Stachys palustris, Solanum dulcamara etc.
În alte areale joase (unde apa freatică este aproape de suprafață), vegetația naturală
este reprezentată prin:
Statul arboricol este format prin pâlcuri de: Salix alba, salcete (Salix fragilis), plop alb
(Populus alba), tei (Tilia spp.) etc.
Stratul arbuștilor este format din: curpen (Clematis vitalba), corn (Cornus sanguinea),
măceș (Rosa canina), etc.
Startul ierbos este reprezentat în formele depresionare, în care apa stagnează
cvasipermanent prin: papură (Typha latifolia), stuf (Phragmites communis), rugină
(Juncus spp.), piciorul cocoșului (Ranunculus spp.), cinci degete (Potențilla spp.), în
centura bălţii şi în mlaştini se dezvoltă: rogozul, stânjeneii galbeni, salcia fragedă, răchita
albă.
În bălțile din zonă se mai întâlnesc: specii plutitoare, nefixate (peştişoara, otrăţelul de
baltă, iarba broaştelor, lintiţa); specii plutitoare emerse, fixate prin rizomi (nufărul alb,
nufărul galben) sau fixate prin rădăcini (broscăriţa); speciile submerse fixate (foarfeca
bălţii, cosorul).
Spre marginea bălţilor se întâlnesc specii amfibii emerse reprezentate de:
buzduganul de apă, roşăţea, numită şi crinul de baltă, săgeata apei, limbariţa, cucuta
de apă, răchitanul.
Flora terenurilor adânci, noroioase este reprezentată prin specii mezofile ca:
gălbejoara, dentiţa, troscotul de baltă, urzica mare, isma broaştei, arbuştii de zălog şi
altele.
Pe locuri aride şi însorite, pe diguri, speciile cele mai răspândite sunt: păiuşul mare,
obsiga, ruscuţa de primăvară, şovarul, rogozul.
Vegetația acvatică și nu numai, este protejată în mod organizat în cadrul Parcului
Natural Lunca Mureșului (conform Anexa 2, fig. 24).

2.1.7.3. Vegetaţia antropică

Vegetația antropică este reprezentată în principal prin platele anuale: grâul, orzul,
porumbul, floarea soarelui, cartoful, soia, plante furajere, etc.

2.1.7.4. Concluzii

Vegetația naturală a suferit ample modificări antropice, fiind înlocuită pe aproape
toată suprafața U.A.T., cu plante pentru culturile agricole de tip arabil (grâul, orzul,
porumbul, floarea soarelui, cartoful, soia, plante furajere, etc). Aceste modificări
antropice au fost încetinite pentru suprafața forestieră din Lunca Mureșului, prin
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înființarea Parcului Natural Lunca Mureșului, unde se încearcă o evoluție naturală
(sau cât se poate de naturală) a vegetației, în cadrul statutului de conservare și
protejare naturală.

2.1.8. Fauna

Fauna este în strânsă legătură cu vegetația (care reprezintă adăpost și hrană pentru
aceasta), climatul și intervenţiile antropice.
Din punct de vedere zoogeografic, teritoriul administrativ Pecica se află situat în
Provincia Panonică cu o faună central-europeană, dar cu multe elemente de origine
pontică.
Fauna sălbatică existentă pe teritoriul U.A.T. Pecica este corespunzătoare zonei de
stepă-silvostepă, iar dintre fauna azonală, cea a pajiștilor de luncă.

2.1.8.1. Fauna terestră

Fauna pajiștilor de stepă
Mamiferele mari sunt reprezentate prin: mistreţ (Sus scrofa), căprioară (Capreolus
capreolus), vulpe (Vulpes vulpes), pisică sălbatică, dihor etc.
Mamiferele mici caracteristice sunt rozătoarele: iepurele de câmp (Lepus
europaeus), cârtiţa (fam. Talpidae), nevăstuica (Mustela frenata), popândăul (Citellus
citellus), hârciogul (Cricetus cricetus), grivanul cenușiu (Critelus migratorius),
șoarecele de câmp (Mesocricetus newtoni), orbetele (Spalax leucodon) etc.
Reptilele sunt reprezentate prin șerpi : șarpele de casă (Natrix natrix), sopârla de
iarbă (Podarcis tauricus), balaur (Elaphe quatuorlieneata sauromates), șarpele rău
(Coluber caspius); șopârle: șopârla de stepă (Lacerta taurica), şopârla de câmp
(Lacerta agilis); amfibieni: broasca râioasă verde (Bufo viridis), broasca săpătoare
(Pelobates fuscus).
Nevertebratele sunt reprezentate prin: scolopendra (Scolopendra cingulata), sforarul
(Geophilus longicornis), dintre miriapode; păianjenul cu casă în labirint (Agalena
labyrinthica), dintre aranee; greierele gras (Bradyporus montandoni), greierele
împroșcător (Dinarchus dasypus), pârâietoarea (Psophus stridulus), lăcusta cu rât
(Tryxalis nasuta), călugărița (Mantis religiosa), Platycleis affinis, dintre ortoptere;
șofrănarul (Colias croceus), colțarul (Polygonia album), fluturele de sidef (Argynnis
paphia), Papilo machaon, Iphiclides podalirius, Inaschis io, fluturele amiral (Vanessa
atalanta), urzicarul (Aglais urticae), Cnephasia abrasna, Pontia daplidice, Celerio
euphorbiae, Emmelia trabealis, dintre lepidoptere, un grup aparte constituindu-l fluturi
de noapte: striga (Acherontia), Smerinthus ocellata, fluturele ochi de păun (Saturnia
pyri), porumbacul (Celerio euphorbiae), Proserpinus proserpina, etc; scarabeii
(Scarabeus affinis și Sisyphus schaefferi), Copris lunaris, gândacul ghebos (Zabrus
gibbus), cărăbușul de stepă (Anoxia vilosa), dintre coleoptere; etc.
Fauna pajiștilor de luncă
Nevertebratele sunt reprezentate prin batracieni: Bombina variengata, iar pe
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malurile nisipoase și pietroase ale râurilor și lacurilor se întâlnește frecvent și lăcusta
(Tetrix tuerki).

2.1.8.2. Fauna aeriană

Fauna pajiștilor de stepă
Cele mai cunoscute păsări sunt: prepelița sau pitpalacul (Coturnix coturnix),
potârnichea (Perdix perdix), crâsteiul de câmp (Crex crex), cioara de semănătură
(Corvus frugilegus), privighetoarea (Luscinia megarhynchos), pupăza (Upupa
epops), gaiţa (Garrulus glandarius), mierla neagră (Turdus merula), turturica
(Streptopelia turtur), guguştiucul (Streptopelia decaocto), piţigoiul mare (Parus
major), şorecarul (Buteo buteo), bufniţa (Asio otus, Strix aluco, Athene noctua),
porumbelul de scorbură (Luscinia megarhynchos), ciocănitoarea verde (Picus viridis
romaniae), eretele (Falco vespertinus), gaia roșie (Milvus milvus) sau păsări de stepă
adaptate la culturile agricole: ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla), fâsa de
câmp (Anthus campestyris), fazanul (Phasanius colchicus).
Fauna pajiștilor de luncă
În zonele de luncă din regiunile de deal trăiesc: pescărelul negru (Cinclus cinclus
aquaticus), codobatura de munte (Motacilla cinerea) și fluierarul de munte (Tringa
hypoleucons). Fauna acvatică se îmbogățește calitativ și cantitativ, mai ales în timpul
verii, cu specii ce cuibăresc în maluri, ca: prigoria (Merops apiaster), lăstunul de mal
(Riparia riparia), codobatura (Motacilla alba alba), sau cu cele care își caută hrană
aici cum este barza (Ciconia ciconia).
În vecinătatea omului trăiesc păsările pentru a trage foloase de hrană şi adăpost:
vrabia (Passer domesticus), coţofana (Pica pica), rândunica (Tachycineta bicolor),
barza (Ciconia ciconia), guguştiucul (Streptopelia decaocto).

2.1.8.3. Fauna acvatică

Fauna acvatică este destul de diversificată şi este în strânsă relaţie cu regimul şi
reţeaua hidrografică a râurilor, precum și formele de relief.
Fauna de câmpie
Nevertebratele sunt reprezentate prin efemere specifice care își sapă galerii în
argilă: Polymitarcis virgo, Palingenia longicauda; tricoptere: Hydropsyche și
Mystacides, iar dintre odonte, Caloperyx. În vegetație se întâlnesc: Gomphus
vulgatissimum și Ophiogomphus serpentinus, pe nisip și argilă. Moluștele au o mare
dezvoltare: Unio crassus, Pseudanodonta complanata, specii de Sphaerium și
Pisidium pe nisip, dintre lamelibranhiate; Lythoglyphus naticolides, dintre
gasteropode.
Peștii sunt reprezentați prin zona mrenei, crapului și bibanului.
Zona mrenei este dominantă cantitativ este mreană (Barbus barbus), alături de care
se mai întâlnesc: scobarul (Chondostroma nasus), cleanul (Leuciscus cephalus),
morunașul apoi somnul.
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Dintre speciile de talie mică, cele mai caracteristice sunt: porcușorul de nisip (Gobio
kessleri) și câra (Sabanejewia aurata), frecvent este și, răsparul (Gymnocephalus
schraetser), pătrund de asemenea, crapul și celelalte specii din zona următoare.
Racii sunt reprezentați prin Astacus fluviatilis.
Zona crapului este dominată cantitativ de următoarele specii: crapul (Cyprinus
carpio), plătica (Abramis brama), batca (Blicca bjoerlina), babușca (Rutilus rutilus) și
oblețul (Alburnus alburnus), iar mai recent carasul (Carassius gibelio). Toate aceste
specii trăiesc și în ape stătătoare. Se mai întâlnesc știuca (Esox lucios), fusarul mare
(Zingel zingel), văduvița (Leuciscus idus).
Dintre pești de talie mică, cel mai caracteristic este porcușorul de șes (Gobio
albipinnatus).
Specia caracteristică de rac este Astacus leptodactylus, iar un prosobranhiat frecvent
este Lithoglyphus naticoides.
Zona bibanului este caracteristică pentru râurile mici din câmpie, care se reduc
uneori la o salbă de iazuri. Speciile de pești cele mai abundente sunt: bibanul (Perca
fluviatilis), batca (Blicca bjoerkna) și babușca (Rutilus rutilus).
Vegetația acvatică și nu numai, este protejată în mod organizat în cadrul Parcului
Natural Lunca Mureșului (conform Anexa 2, fig. 24).

2.1.8.4. Concluzii

Intervenția antropică asupra vegetației naturale (prin intermediul agriculturii), sau
asupra cursurilor de apă (prin lucrări hidrotehnice și agrotehnice) a determinat
indirect modificări asupra speciilor și populațiilor faunistice ale zonei.
Toate aceste măsuri s-au manifestat indirect prin dispariția unor specii de animale
caracteristice zonei (dropia) sau reducerea foarte drastică a acestora (prepelița,
potârnichea), la care s-a adăugat introducerea unor specii invazive (fazanul), care
sau dezvoltat foarte mult în detrimentul celor locale.
Aceste modificări antropice au fost încetinite pentru arealul din Lunca Mureșului, prin
înființarea Parcului Natural Lunca Mureșului, unde se încearcă o evoluție naturală
(sau cât se poate de naturală) a faunei, în cadrul statutului de conservare și protejare
naturală.

2.1.9. Riscuri naturale

2.1.9.1. Cutremure de pământ

Teritoriul administrativ Pecica nu este străbătut direct de nici o fractura crustală
recentă superficială (conform Anexa 2, fig. 25), aflându-se în zona seismică cu
magnitudinea de până în 7 pe scara Richter.
Cele mai apropiate epicentre de U.A.T. Pecica pot produce cutremure între 4,1-6
grade pe scara Richter și sunt situate, în general, la distanțe nu foarte mari față de
centrul U.A.T., astfel (conform Anexa 2, fig. 25):

 epicentrul situat în municipiul Arad, la nord de Mureș, aflat la o distanță
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aeriană de aproximativ 21 km ESE, față de centrul U.A.T. Pecica, care se află
la o adâncime de 0-10 km;

 epicentrul situat în zona localității Felnac (la sud de aceasta), aflat la o
distanță aeriană de aproximativ 14 km SE, față de centrul U.A.T. Pecica, care
se află la o adâncime de 0-10 km;

 epicentrul situat în zona localității Vinga (la sud-est de aceasta), aflat la o
distanță aeriană de aproximativ 28 km SE, față de centrul U.A.T. Pecica, care
se află la o adâncime de 0-10 km;

 epicentrul situat în zona localității Periam (la nord-est de aceasta), aflat la o
distanță aeriană de aproximativ 18 km SV, față de centrul U.A.T. Pecica, care
se află la o adâncime de 0-10 km.

Chiar dacă legislaţia în vigoare consideră zonă cu risc natural seismic, cu
posibilitatea producerii unor seisme cu magnitudinea de peste 7 pe scara Richter,
considerăm că şi un cutremur de 6 pe scara Richter (posibil în epicentrele situate la o
distanță, nu mai mare de 30 de km de centrul U.A.T. Pecica, poate provoca daune
materiale şi umane, în cazul în care nu se iau măsuri structurale suficiente la
construcţii.

2.1.9.2. Inundaţii

Inundațiile au fost analizate conform hărții de hazard realizată în cadrul proiectului
„Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în spațiul
hidrografic Banat”, implementat de către Administrația Națională Apele Române
(Administrația Bazinală de Apă Banat), având ca scop elaborarea hărților de hazard
la inundații, pentru cursurile de apă din spațiul hidrografic Banat și care pot
reprezenta zonele potențial inundabile la diverse probabilități (în cazul U.A.T. Pecica,
odată la 100 de ani) de depășire a debitului maxim.
Conform acestei hărți, U.A.T. Pecica prezintă o suprafață mare, de aproximativ 3584
de hectare (care reprezintă circa 15% din arealul administrativ), suprafață aflată în
bazinul hidrografic al râului Mureș și determinată de râul Mureș (conform Anexa 2,
fig. 26). În mare parte suprafața cu risc la inundații, este împădurită (conform Anexa
2, fig. 24), ceea ce va diminua și efectul acesteia, dar se suprapune și peste un mic
areal și din intravilanul localității Pecica (partea de nord-vest a localității).

2.1.9.3. Alunecări de teren

Alunecările de teren sunt foarte slab dezvoltate sau aproape deloc și nu prezintă un
risc natural pentru U.A.T. Pecica.

2.1.9.4. Alte riscuri

Alte riscuri care ar putea afecta teritoriul administrativ al U.A.T. sunt apele freatice
aproape de suprafață, care au dat naștere la procese de gleizare a solului și care, în
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anumite condiții, pot determina sărăturarea și alcalizarea acestora.

2.1.9.5. Alte riscuri

Exceptând probabilitatea producerii unui cutremur cu o magnitudine mare (șapte sau
peste, pe scara Richter), care nu poate fi previzionat și o inundație catastrofală a
Mureșului, principalul factor de risc care afectează U.A.T. Pecica, este apa freatică
aproape de suprafață care a determinat procese și fenomene de gleizare a solului.

2.1.10. Peisaje naturale

Conform clasificării europene a peisajelor (Wascher, D.M. (ed). 2005. European
Landscape Character Areas – Typologies, Cartography and Indicators for the
Assessment of Sustainable Landscapes. Final Project Report as deliverable from the
EU’s Accompanying Measure project European Landscape Character Assessment
Initiative (ELCAI), funded under the 5th Framework Programme on Energy,
Environment and Sustainable Development (4.2.2), x + 150 pp.), zona studiată se
încadrează în peisajul continental de câmpie joasă (0 – 100 m), dominat de
sedimente cu terenuri arabile (C.l.s.al).
Această clasificare s-a făcut luând în considerare mai multe criterii: zona de mediu
(tipul climatic), forma de relief (în special altitudinea), materialul parental (în special
pătura de alterări a litosferei și solul) și utilizarea terenurilor.
Arealul U.A.T. Pecica, pentru criteriul zona de mediu se încadrează în tipul
continental, pentru criteriul forma de relief (altitudinea) se încadrează în tipul câmpie
joasă (0 – 100 m), pentru criteriul materialul parental se încadrează în tipul
sedimente, iar pentru criteriul utilizarea terenurilor se încadrează în tipul terenuri
arabile.
Peisajul actual al U.A.T. Pecica reprezintă un contrast între zona sudică dominată de
râul Mureș cu zona forestieră adiacentă și zona centrală și nordică, dominată de o
câmpie plată tipică, folosită aproape în totalitate ca și terenuri agricole arabile și fără
cursuri naturale de apă permanente.

2.1.11. Concluzii finale

U.A.T. Pecica este situată în partea sud-estică a județului Arad și este înconjurată de
șapte unități administrativ teritoriale și statul Ungaria, având o suprafață foarte mare
(peste 20.000 de ha), din care intravilanul ocupă aproximativ 1237 de ha (5% din
suprafața U.A.T.), iar extravilanul este dominat de suprafața agricolă (aproximativ
88% din extravilan și 83% din suprafața U.A.T.), unde principala utilizare este cea
arabilă.
Arealul U.A.T. Pecica se află situat într-o zonă de subsidență (coborâre)
neotectonică, cu mișcări de coborâre mari, unde intensitatea mișcărilor subcrustale
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verticale este de -1,5 - -2,0 mm/an, fapt care a determinat o grosime foarte mare a
depozitelor cuaternare de la suprafață (în medie 300 de m), depozite reprezentate
prin loess (o rocă care dă naștere unor soluri foarte bune pentru culturile agricole) și
pietrișuri cu nisipuri.
Teritoriul administrativ Pecica prezintă, din punct de vedere al reliefului,
caracteristicile specifice câmpiilor de loess şi câmpiilor de divagare recente, cu mare
complexitate litologică şi geomorfologică, astfel alături de suprafeţele plane, drenate,
acoperite cu depozite loessoide, se conturează suprafeţe depresionare de divagare,
acoperite cu depozite aluviale loessificate şi suprafeţe care în trecut au avut un regim
de mlaştini şi bălţi.
Din punct de vedere al unităților de relief, teritoriul U.A.T. Pecica se află situat la
contactul dintre Câmpia Nădlacului, în partea nord-vestică a U.A.T., Câmpia
Ierului, în partea estică și nord-estică a U.A.T. și Lunca Mureșului, în partea sudică
și sudică-estică a U.A.T. (ultimele două sunt subunități ale Câmpiei Aradului),
trecerea dintre aceste trei unități de relief este mai puțin reflectată în teren (la
suprafață).
Câmpia Nădlacului este o este o câmpie piemontan-tabulară, formată prin acumulare
fluvio-lacustră, nefragmentată, cu pătura cea mai groasă de loess (10-30 m),
caracterizată prin numeroase crovuri, Câmpia Ierului este o un fel de culoar larg şi
evazat, extins de-o parte şi de alta a Ierului, pardosit cu aluviuni şi nisipuri fine şi
acoperit cu formaţiuni aluvio-proluviale de tip loessoid, cu grosime de 1-2 m,
caracterizat printr-o multitudine de albii vechi şi meandre colmatate, iar Lunca
Mureșului este o luncă tipică formată din suprafeţele pozitive cu aspect de grinduri,
aplatizate, întretăiate de arii depresionare, cursuri fosile, baleaje colmatate şi fire de
vale.
Altitudinea U.A.T. variază între 90 și 120 de m, cu o amplitudine altitudinală mică (de
30 de m) și cu o altitudine medie de 101 m, prezintă o scădere de la vest la est și o
înclinare de la sud spre nord, iar declivitatea variază între 0 și aproximativ 14°, 90%
din suprafața U.A.T. are pante cuprinse între 0-3°.
Principalele procese geomorfologice actuale de pe teritoriul U.A.T. Pecica sunt
aproape inexistente, pot fi amintite aluvionările și colmatările de albi.
Relieful U.A.T. Pecica prezintă condiții foarte favorabile pentru practicarea agriculturii
și utilizarea terenurilor agricole pentru categoria de folosință arabil (mai ales Câmpia
Nădlacului).
Hidrografia zonei, atât cea de suprafață cât și cea subterană, a fost foarte mult
modificată antropic, încă din secolul al XVIII-lea, prin coborârea nivelului freatic,
precum și rectificarea și regularizarea albiilor cursurilor de apă.
Apele subterane freatice prezintă un nivelul hidrostatic care variază între sub 2 m și
peste 10 m, dar 30% din arealul administrativ are ape freatice peste 2 m, fapt ce
poate afecta culturile agricole și nu numai.
Apele subterane captive (de adâncime) se află la adâncimi mari, cuprinse între 20 și
peste 50 de m, dar având în vedere caracterul lor ascensional sau artezian, la care
se adaugă debitul ce poate ajunge până la 10 l/s, reprezintă o foarte bună sursă de
apă, ce poate fi folosită în diferite scopuri.
Situația geotermică a zonei este foarte favorabilă pentru valorificarea economică a
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apelor subterane geotermale, atât a celor cantonate în primul complex acvifer
geotermal (cele din pannonianul superior), care au temperaturi ce variază între 30-70
°C și se află la adâncimi mari, cuprinse între 600 și 1000 de m, cât mai ales a celor
de mare adâncime (3000 de m), care au temperaturi cuprinse între 110-140 °C.
Caracteristica apelor de suprafață este dată de contrastul dintre râul Mureș care este
și mai poate fi valorificat economic, din toate punctele de vedere (turism, apă pentru
agricultură, transport, pescuit etc) și numeroasele canale hidrotehnice sau
agrotehnice folosite pentru agricultură.
Zona U.A.T. Pecica se încadrează într-un climatul temperat continental moderat
(temperatura medie anuală de 10,8°C, iar amplitudinea termică de 22,5°C), cu
influențe oceanice (precipitațiile medii anuale au valori de aproximativ 600 mm).
Regimul termic și pluviometric se caracterizează prin contraste termice mai puțin
pronunțate și uniform repartizate în timp și spațiu.
Potențialul termic este relativ ridicat, atât iarna (temperatura medie a lunii ianuarie
este > -2°C), cât și vara (suma temperaturilor medii zilnice ≥ 10°C, este > 3500°C).
Trecerea de la iarnă la vară și invers se face lent, primăverile sunt timpurii, iar
toamnele târzii.
Intervalul anual de zile fără îngheț este de până în 180 de zile (45-65 de zile),
fenomene meteorologice de iarnă au durată și intensitate foarte mică, iar cele de
vară sunt puțin frecvente și slabe ca intensitate, cu un deficit de umiditate redus
(uscăciunea se poate manifesta doar la sfârșitul verii și începutul toamnei, iar seceta
lipsește) și o umezeală productivă satisfăcătoare tot anul.
Resursele agroclimatice sunt dintre cele mai prielnice pentru marea majoritate a
culturilor agricole: grâu de toamnă, orz de toamnă, ovăz, porumb, floarea-soarelui,
mazăre, fasole, cânepă, sfeclă de zahăr, tutun, viță de vie, etc.
Principalul sol al U.A.T. este cernoziomul, care ocupă o suprafață de aproape 70%
din arealul U.A.T., sol cu o fertilitate foarte ridicată, fapt care a determinat ca marea
parte a terenurile agricole din U.A.T. Pecica să fie folosite pentru arabil.
Calitatea solurilor agricole este dată și de textură, aceasta fiind dominată de textura
fină (80% din arealul U.A.T.), nu foarte propice pentru agricultură, datorită cantității
mai mari de argilă.
În aceste condiții, factorii limitativi ai solului sunt reprezentați în principal de gleizare,
care afectează peste 50% din arealul administrativ, dar cu intensitate moderată și
puternică.
Atât vegetația cât și fauna naturală au suferit unele modificări ca urmare a
intervenției antropice, manifestată prin agricultură și care a avut ca efect dispariția
sau reducerea unor specii, sau a populațiilor acestora, în schimbul invaziei altor
specii, atât vegetative (plantele culturilor agricole) cât și faunistice.
Înființarea Parcului Natural Lunca Mureșului, în sudul arealului administrativ, care
cuprinde și suprafața forestieră a U.A.T. (12% din arealul administrativ), formată din
păduri de stejar pedunculat (stejăretele de luncă) și zăvoaiele de câmpie, are rol de a
crea condițiile necesare pentru o evoluție naturală a vegetației și faunei, precum și a
mediului înconjurător în general.
Chiar dacă legislaţia în vigoare consideră zonă cu risc natural seismic, cu
posibilitatea producerii unor seisme cu magnitudinea de până în 7 pe scara Richter,



96

considerăm că şi un cutremur cu magnitudine mai mică de 7 pe scara Richter, poate
provoca daune materiale şi umane, în cazul în care nu se iau măsuri structurale
suficiente la construcţii.
Exceptând probabilitatea producerii unui cutremur cu o magnitudine mare (șapte sau
peste, pe scara Richter), care nu poate fi previzionat și o inundație catastrofală a
Mureșului, U.A.T. Pecica prezintă un risc față de apa freatică aproape de suprafață,
care a determinat procese și fenomene de gleizare a solului și care pot da naștere la
salinizări și alcalizări ale solului, dacă nu sunt ținute sub control.
Peisajul actual al U.A.T. Pecica se prezintă ca un contrast între zona sudică mai
sălbatică dominată de râul Mureș cu zona forestieră adiacentă și zona centrală și
nordică, foarte antropizată datorită dezvoltării agriculturi și fără cursuri naturale de
apă permanente.
Ca și concluzie generală, teritoriul U.A.T. Pecica îmbină foarte bine conservarea
peisajului natural, în sudul arealului administrativ (Parcul Natural Lunca Mureșului) și
valorificarea economică (agricolă-arabilă) a suprafeței și peisajului terestru, în centrul
și nordul arealului administrativ.

2.2. Evoluţie

2.2.1. Evoluţia în timp a unităţii teritorial administrative

Denumiri ale localităţilor de-a lungul istoriei şi aşezări dispărute din teritoriul
administrativ.

- PECICA, PECHK, PETK, PECZKY, MAGYARPÉCSKA, RACZPÉCSKA,
ROVINE, ROMÁNPÉCSKA

- ABONY, OBOYN, ABAN, ABON (localitate dispărută, posibil de a fi localizată
în nordul oraşului actual)

- AHTONMONUSTURA, AHTUNMONOSTOR, AJTONY (mănăstire şi localitate
dispărute, localizate îndeobşte în punctul „Hăblău” (insulă)

- ALBERT PUSZTA (localitate dispărută)
- BABOS (localitate dispărută, localizabilă în nord-estul oraşului actual)
- BASARAGA, POSOROG, BURSOROGH, BOZORAGH, BASARAGH

(localitate dispărută, posibil de a fi localizată în nordul oraşului actual)
- BÉLA PUSZTA (localitate dispărută)
- CUCA, CZUCZA, CSUCZA (localitate dispărută)
- FULGUDUS, FELGEDUS, GEDUS, FELSÖGÖDÖS (localitate sau localităţi

dispărute, localizabile în vestul oraşului actual, reper fiind actuala pădure
Ghedoş)

- HODOSMONOSTURA (aşezare sau mănăstire dispărută)
- IRANTA, EWRINTH, ERYNT, IRONDA, IRINTA (localitate dispărută)
- JÁSZPÉL, IAASPELY, PELY (localitate dispărută)
- KISHWDWS, HUDUS, KISHÓDOS (localitate dispărută)
- KYNGED, KINGET (localitate dispărută)
- MARYAN, MORAN (localitate dispărută, localizabilă în estul oraşului actual)
- MAYMATH (localitate dispărută, posibil de a fi localizată în nordul oraşului

actual)
- PERSÉK, PUERSEGH, PWRSEGH (aşezare dispărută)
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- POPI, PAPI, POPPIN (localitate dispărută, localizabilă în estul oraşului actual,
lângă Mureş, reper fiind actuala pădure Popin)

- SÂNTOMA, HODOSSZENTTAMÁS, ZENTHAMÁS, SANCTUS THOMAS
(localitate dispărută, localizabilă în estul oraşului actual)

- SERIAN, SERYEN, SORJAN, HAGYSERJEN KISSERJEN, SCHIRIAN
(localitate sau localităţi dispărute, posibil de a fi localizate în nordul imediat al
oraşului actual)

- SIONDA, ZYHUND, ANAZEHUND, SZIOND (aşezare dispărută)
- ZEWLEWS, ZELEUS, SCELEUS, ÓZEWLEWS, NAGZEWLEWS (aşezare

dispărută)

- TURNU (MOK, BAK, BAKFALVA, BOK, TORNA, TORNYA, THORNYAFALWA,
BAKTORNYA, TORONY)

- BASARAGA, POSOROG, BURSOROGH, BOZORAGH, BASARAGH
(localitate dispărută, posibil de a fi localizată în nordul oraşului Pecica sau în
vestul satului Turnu)

- KYNGED, KINGET (localitate dispărută, localizabilă în nord-vestul satului)
- SIONDA, ZYHUND, ANAZEHUND, SZIOND (aşezare dispărută, localizabilă în

sud-vestul satului)
- JUSTH TANYA (sălaş dispărut, în hotarul satului)

- SEDERHAT, SZEDERHÁT

- BODROG, BODROGU VECHI, ÓBODROG, BODRUCH, HODOŞ-BODROG,
POTRAK

Cronologia evenimentelor.
-102 d.Hr.- trupele romane distrug cetăţile dacice de pe valea Mureşului, între care şi
cea de la Pecica
-102 d.Hr.- prima pătrundere iazigă la est de Tisa, în Câmpia Aradului
-103-104- Decebal recucereşte Câmpia Aradului de la iazigi
-105-106- al doilea război dacic al lui Traian; este probabil că sunt cucerite Câmpia
Aradului şi Crişana; datele referitoare la stăpânirea romană asupra acestui teritoriu
sunt puţine şi relative
-107-108- atac iazig în zona Mureşului inferior respins de guvernatorul Pannoniei
Inferior, P. Aelius Hadrianus, care va fi viitorul împărat
-118-119- reorganizarea Daciei de către împăratul Hadrian lasă zona arădeană în
afara provinciei; limesul coboară direct spre Dunăre
-166-180- „Războaiele marcomanice”; printre atacatorii provinciei Dacia, sunt şi
sarmaţii iazigi stabiliţi pe Mureşul inferior şi în Câmpia Aradului
-180- în virtutea păcii încheiate de împăratul Commodus cu barbarii, sarmaţilor iazigi
li se permite să tranziteze Provincia Dacia de la vest la est folosind, probabil, drumul
de-a lungul Mureşului
-335- vandalii, conduşi de regele Visimar, care ocupau teritoriul dintre Mureş, Tisa şi
Criş, au fost înfrânţi, pe malul Mureşului, de goţii conduşi de regele Geberich
-358-359- împăratul Constantius II îi înfrânge pe limiganţi (limigantes = limitis
gentes), dacii care apărau graniţa Sarmaţiei cu Gothia, marcată de un sistem de
valuri şi şanţuri care, străbat şi teritoriul arădean (zona Pecicăi era controlată de
Sarmaţi)
-420-454- stăpânirea hună
-448/449- Priscus din Panion, ambasador al împăratului bizantin Theodosius II la
curtea lui Attila, trece prin zona Mureşului inferior unde întâlneşte aşezări stabile ale
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unei populaţii latinofone
-472-568- centrul de putere al gepizilor se află în interfluviul Mureş – Tisa – Criş
-568-680- Primul Kaganat Avar; zona Pecicăi se găseşte în periferia estică a
Caganatului
-680-795- Al doilea Kaganat Avar; zona aceasta este la limita teritoriului respectiv
-795- Carol cel Mare, sprijinit de longobarzi, distruge cel de-al doilea Kaganat Avar
-sec. X- zona este stăpânită de voievodul Glad
- începutul sec. XI - zona este stăpânită de voievodul Ahtum, urmaşul lui Glad
-cca 1030- Ahtum intră în conflict cu Cenad (Cinad, Sunad), catolicizat, intrat în
slujba regelui maghiar Ştefan; Ahtum este ucis în luptă şi teritoriile sale îi sunt date lui
Cenad

Pecica
-1241- document: Pecica aparţine Episcopiei Catolice de Cenad (cf. Monografie)
-1241- în zona Peregului se dă o mare bătălie cu tătarii; locuitorii a 70 de sate
refugiaţi acolo se luptă o săptămână cu tătarii, care îi înving
-1329- prima menţiune documentară (vezi mai jos)
-1335- apare documentar ca “Petk” („Petc”- cf. Monografie); biserica catolică din
Pecica (preot- Péter) aparţinea Protopopiatului de Orod şi plătea 7 gologani
papalităţii
-1421- în document apare sub forma “Pethk cum vade seu portu”, care implică
existenţa unui port pe Mureş (sau „Pesc” cf. Monografiei); atunci Pecica este donată
de regele Sigismund Episcopului de Cenad; o păstrează până în 1552, când zona
devine otomană
-1514- este loc de vamă
-1528- călătorul german Hans Derschwam, călătorind pe Valea Mureşului, găseşte la
„Peck” un castel (cf. Ioan Haţegan, Cultură şi civilizaţie…, p. 107, informaţie care nu
se regăseşte în nici un alt document;  verificând- în „Călători străini despre Ţările
Române”, vol I, Bucureşti, 1968, pag. 286- în relatarea lui Derschwam „De
Hradeczin”, există o listă a cămărilor de sare, între care „Pescht” pe care editorul o
traduce, conjunctural, prin Pesta, dar, chiar tradusă prin Pecica, nu conţine  nimic
despre un eventual castel acolo; castelul din „Pech”- tradus de editori prin Pecica-
este amintit la p. 271 ca fiind al lui N., iar locaţia este corectă, între Arad şi Cenad;
prin urmare, călătorul este plauzibil să fi văzut castelul din Pecica, iar informaţia să
fie verificată pe alte căi)
-1516- 1517, 1549- noi menţionări documentare
-1517- apare ca “Pecha”
-1549- apare în Arhiva Convenţiei de la Cluj-Mănăştur
-1549- Pecica şi teritoriul ei sunt anexate Aradului
-1552- turcii ocupă zona Aradului, inclusiv Pecica; după, face parte din Sandgeacul
Gyula; familiile nobiliare maghiare îşi menţin domeniile în zonă: Bánrévy, Kastelanffy,
Pongrácz, Duboczy, Besenyey, Nagy etc.
-1552-1699- în timpul ocupaţiei otomane, numeroşi unguri părăsesc zona; dispar
localităţile: Abony, Basaraga, Csucsa, Felgedus, Hodos-Monostura, Ironda, Sântoma,
Sionda (cf. Monografie; informaţie corelabilă cu cronologiile aşezărilor respective de
mai jos)
-1555, 1558, 1561, 1564- apare în documente sub forma “Peczky” (cu varianta
“Pecyk” cf. Monografiei)
-1555- Pecica este dăruită nobilului sârb Dimitrie Ovcearovici (cf. Monografie); altă
varinată: anii 1557-1559 (cf. Monografiei, p. 466); de corelat cu informaţiile privitoare
la etapa otomană
-1557-1558 – defter otoman: la Pecica sunt doar 10 case locuite (una probabil de
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catolici maghiari şi restul de români şi sârbi), care plătesc 5 sau 6 florini dare
-1558-1559- aparţine Nahiei Arad
-1559- Pecica aparţine cetăţii Gyula; căpitanul cetăţii o ocupă spunând că este “fără
stăpân”
-1559-1590- locuitorii Pecicăi plătesc dări şi otomanilor şi episcopilor de Cenad
-1560- Pecica devine proprietatea episcopului Paulinus Péter Kaproncsai; cf.
documentelor, în acel moment în Pecica nu erau catolici
-1564- Pecica devine proprietatea episcopului György Bornemissza; el nu găseşte în
sat case noi, impozitabile
-1567- Pecica are 8 familii
-1579- Pecica are 21 de familii
-1590- Pecica devine proprietatea lui Pál Szegedi (episcop Szegedi Paulus);
proprietatea este validată de Poarta Otomană
-1597- apare documentar sub forma “Peczky”- atunci domnitorul Zsigmond Báthori o
dăruieşte lui Segnyei Miklós
-1643-1655- satul aparţine lui Dobozi Ferencz şi Szel Mihaly
-1653, 1654- apare documentar sub forma “Petska”
-1654- Pecica aparţine Episcopiei de Szeged; circulară a episcopului către săteni să-
şi pătească dările
-1655-la Pecica se naşte sârbul Pero Iovanovici (Seghedinaţ)- cel care va organiza
revolta din 1735
-1657- apare sub forma “Péczka” (“Petska” cf. Monografiei)
-1660- dispute în legătură cu proprietatea asupra Pecicăi ; din cauza turcilor, nu se
reglementează acest fapt
-1665- apare documentar sub forma “Pecskes alis Pecske”, reglementându-se parţial
grafiile diferite
-1686- Pecica este pustiită de trupele otomane şi tătare
-1695-există informaţii despre o veche biserică ortodoxă (pentru români şi sârbi), în
fosta comună Rovine -Pecica Maghiară (vatra satului era mai spre apus şi în Dealul
Viilor), în fosta casă a familiei Bolyos (cf. Monografie)
-1700- din nou în document, apare ca : “Becskes alias Becske” ; este deja populată

-1702- Pecica este centru grăniceresc (pe linia Mureşului); pentru asta sunt aduşi în
zonă grăniceri sârbi; are 215 soldaţi; Pecica devine sediu de capitanat format din 15
localităţi
-1720- Pecica are statut de ”Şanţ”, cu 126 de familii plătitoare de impozite
-1722- “Pecska”, “Beczka”apare în documentele Arhivei Hofkammer din Viena
-1723- “Petschka” apare în Harta lui Mercy
-1723- are loc colonizarea ungurilor (ţărani şi meşteşugari); sunt scutiţi de impozite
timp de 6, respectiv 15 ani; colonizarea este coordonată de prefectul comitatului
Arad, Mihály Lovász; Pecica Maghiară este ridicată la rangul de “târguşor” (cf.
Monografiei-p.173)
-1726- Pecica intră în stăpânirea Ducelui de Modena, Rinaldo care aduce în Pecica
un regiment de 100 de călăreţi şi 100 de infanterişti, conduşi de 14 ofiţeri şi un
căpitan;  124 de sate şi puste, 5 târguri, un oraş; cca. 300.000 de Ha.; are loc şi o
mică colonizare cu italieni; spre sfârşitul sec. XIX domeniul revine Cămării Aulice de
la Viena
-1728- la Pecica ia fiinţă un episcopat ortodox; sunt 227 de credincioşi
-1735- Pecica este în centrul revoltei lui Peró Iovanovics (Seghedinaţ)
-1746 apare sub forma “Pécska” în documentele Arhivei Hofkammer din Viena
-1750- din ordinul Mariei Teresia, Pecica este anexată Aradului
-1751- se desfiinţează graniţa militară
-1751-1752- au loc emigrări ale populaţiei din Pecica în Ucraina, mai ales a sârbilor,
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ca urmare a înăbuşirii revoltei lui Pero; pleacă cca. 578 de persoane, rămân 36 de
case sârbeşti
-1752- zona este demilitarizată; ţăranii români, foşti grăniceri, sunt transformaţi în
iobagi
-1752- Pecica are 201 familii (cf. Ciuhandu); sunt 5 meşteşugari (cojocari, cizmari,
morari, croitori; existau şi mori de apă
-1752- noua aşezare înfiinţată în sudul Ucrainei de azi (Pecica), prin exodul sârbilor
pecicani este înglobată teritoriului numit “Noua Serbie”, înfiinţat de împărăteasa
Elisaveta Petrovna a Rusiei
-mijl. sec. XVIII-este menţionată existenţa unei biserici de grădele (Sf. Nicolae),
veche şi ruinată
-1752- se ridică Clădirea Camerală la Pecica, cu ajutorul comunităţii româneşti (cf.
relatarea Episcopului Sinesie Jivanovici)
-1753- 1765- are loc colonizarea maghiarilor- din Comitatul Heves- în total 420 de
familii localizate pe terenul fertil din Rovine , românii şi sârbii fiind siliţi să se aşeze
spre est (cf. Monografie)
-1752-1754- se înfiinţează Şcoala ortodoxă sârbă (atunci avea 30 de elevi) şi este
edificată clădirea şcolii
-1753- se înfiinţează  Şcoala Românească
-1753-1757- se fac primele colonizări de slovaci
-1755- se ridică vechea Biserică  Catolică, pe locul Bisericii Ortodoxe, demolată după
mutarea comunităţii ortodoxe spre est (cf. Monografie); biserica se sfinţeşte în 8 dec.
1758
-1757- Pecica devine “târg-orăşel”
-1757, 13 nov.- Episcopul Sinesie Jivanovici înaintează cererea comunităţii ortodoxe
către domnul de pământ să o ajute pentru ridicarea unei noi biserici; reiese din
cerere că românii au repopulat aşezarea după plecarea comunităţii sârbe (miliţiilor
sârbeşti)
-1758-la Pecica funcţionează doi preoţi ortodocşi
-1765- se ridică Casa parohială catolică
-1766- Viena hotărăşte separarea maghiarilor de români şi sârbi; ia fiinţa Pecica
Maghiară şi Pecica Sârbească (Ráczpécska), numită ulterior Pecica Românească
(cf. Monografie, p.174 şi 536)- vezi mai jos, informaţia plasată la înc. sec. XIX
-1769- în timpul războiului austro-turc, în Pecica este amenajat un depozit militar de
cereale şi altul de nutreţ; aici se ţin câteodată, şedinţele Consiliului de Război
-1771, 1786- conscripţie: Pecica Maghiară are 165 familii; Pecica Română are 238
de familii
-1773- se ridică prima statuie din Pecica- Sf. Ion de Nepomuk; iniţial în piaţa din faţa
Cazinoului; în 1949 este mutată pe locul actual
-1774- este ridicată din cărămidă noua Biserică Ortodoxă, pe locul bisericii de astăzi
-1775- se clădeşte Şcoala românescă, pe locul casei actuale nr. 1463
-1776-1777- iconostasul bisericii este pictat de Ştefan Teneţki
-1790, 10 iunie- se amenajează actualul cimitir
-1791-în cele 4 clase primare ale Şcolii româneşti sunt 30 de elevi; în Pecica erau
cca. 400 de copii de vârstă şcolară
-1793- este consemnată jalba iobagilor din Pecica
-1799- contract urbarial între Curte şi locuitorii Pecicăi; se creează condiţii favorabile
dezvoltării
-înc. sec. XIX- Pecica se împarte în “Pecica Maghiară” şi “Ratz Pétska” (a
ortodocşilor români şi sârbi) (cf. Monografiei, p. 161-162)- de corelat cu informaţia din
anul 1766
-1800- Pecica Maghiară are 6552 locuitori; Pecica Română are 5062 locuitori
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-înc. sec. XIX- se construieşte un depozit de cereale
-1816/1819- este consemnată breasla fierarilor, rotarilor, ţesătorilor, cizmarilor şi
cojocarilor din Pecica
-1818- se ridică statuia Sf. Treimi cu acoperiş, în capătul str. Sf. Treime (nr. 409)
-1820- se edifică actuala clădire a Şcolii Generale nr. 2 (iniţial era restaurant şi hotel);
este transformată în şcoală în 1910
-1823/1824- la  Şcoala Românească sunt 70 de elevi
-1827- inundaţie de amploare
-1828- Pecica Maghiară are 878 familii de ţărani, 48 meşteşugari; Pecica Română
are 804 de familii de ţărani şi 34 meşteşugari
-1830- este consemnată Breasla croitorilor
-1833- epidemie de pestă; la încetarea molimei se ridică monumentul de lângă
Moara Gizella; există şi un monument din 2004
-1834- se clădeşte un nou local de Şcoală românească, cu două săli de clasă
“Şcoala cea din oraş”; o alta ia fiinţă în cartierul “Muştra”, la nr. 1017 (“Şcoala din
afară”)
-1834- se clădeşte noul local al Şcolii ortodoxe (informaţie de corelat cu precedenta)
-1837- Pecica Maghiară primeşte o pecete proprie (cf. Monografiei)
-1838- se ridică Primăria Pecicăi Maghiare (actualmente sediu de cabinete medicale)
-1839- este consemnată o breaslă mixtă
-1839- începe un vast program de regularizare a cursului Mureşului; i se taie 16
bucle; după, Mureşul devine navigabil (primul vapor cu aburi ajunge în dreptul
Pecicăi în 1851)
-1842- Pecica avea 6920 de locuitori romano-catolici
-1846- Pecica Sârbească capătă pecete proprie (cf. Monografie)
-1848- diferite documente în care apare Pecica
-cca. 1850- se edifică prima şcoală din Pecica Maghiară, în piaţa Bisericii Catolice;
acum este grădiniţa nr. 4
-1851- Pecica Maghiară are 7052 locuitori; Pecica Română are 6670 locuitori
-1852- la Şcoala românescă sunt 200 de elevi
-1857- Pecica Maghiară are 7154 locuitori; Pecica Română are 6009 locuitori; sunt
300 de elevi români
-1863- din cauza unui uragan şi incendiu, Biserica Ortodoxă suferă mari stricăciuni;
este refăcută în mare parte ulterior
-1863- secetă- sunt distruse culturi agricole, terenurile de păşunat etc.
-1866- se ridică Capela Catolică din cimitir
-1867-este momentul în care începe revigorarea economică; la Pecica se
organizează licitaţii, pentru că cererea e mai mare decât oferta; se introduc noile
tehnologii; dispar morile de apă
-1868- lege care reglementa înfiinţarea şcolilor din sălaşe (în cele din Pecica
Maghiară erau în 1918 6 şcoli-sălaşe)
-1869- Pecica Maghiară are 7491 locuitori; Pecica Română are 6795 locuitori
-1870- se înfiinţeaza Comunitatea religioasă evreiască; biserica va fi ridicată la scurt
timp; va fi demolată în 1970
-1871- se ridică Şcoala de la nr. 963
-1872 (1874)- după separarea ierarhică a bisericilor ortodoxe, sârbii îşi construiesc
biserica proprie; atunci se edifică şi Scoala sârbească
-1875-este înfiinţată Şcoala de hotar nr. 2 (în zona sălaşelor); actuala fermă Bertók;
altele: în 1882, 1885, 1904, 1906; în 1919 au fost numerotate (şi-au pierdut numele
originare)
-1877- se ridică clădirea mică a Şcolii Generale nr. 2
-1879- se ridică Şcoala din Centru (1001); în 1901 se ridică a doua şcoală acolo
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-1880- Pecica Maghiară are 7826 locuitori; Pecica Română are 7369 locuitori
-1880- se înfiinţează Depozitul de lemne; în 1886 i se adaugă atelierul de cherestea
-1880- se ridică monumentul de la intersecţia actualelor străzi 3 şi 124 ; este renovat
în 2004
-1882- ia fiinţă Cazinoul; este desfiinţat în 1947
-1882- se edifică Şcoala Elementară Mixtă a Oraşului de Sus (actuala Şcoala
Primară nr. 2); i se adaugă locuinţa învăţătorului
-1886- se înfiinţează “Asociaţia industrială”
-1886, 6 iunie- începe demolarea vechii Biserici Catolice
-1886, 15 iulie- începe ridicare noii Biserici Catolice; stil neogotic, după proiectul
echipei Ede Reiter (Timişoara)- Andor Halmay (Arad)
-1887- se termină ridicarea noii Biserici Catolice; este sfinţită la 13 nov.
-1888- se edifică Sediul de plasă, Pretura, Judecătoria (azi “Centru de asistenţă”)
-1889- se înfiinţează “Casa de Economii Pecica”
-1890- Pecica Maghiară are 8336 locuitori; Pecica Română are 7743 locuitori
-1891- mişcări sociale importante în zona Aradului- şi la Pecica; anchete şi represiuni
-1892- se ridică Şcoala Dragoş
-1893- “Focul cel Mare”- ard Biserica şi Şcoala sârbească
-1894- Biserica sârbească este reconstruită
-1894- la Pecica apare filiala Băncii “Cenădeana”
-1896- în Pecica Maghiară se înfiinţează “Cercul Civic Independent din Pecica” cu
scop cultural, sportiv, economic etc.
-1896- se edifică actuala clădire a Grădiniţei cu Program Normal nr. 3
-1897- Şcoala sârbească este reconstruită
-1897- în faţa Casei notariale din Pecica Română se forează şi realizează fântâna
“Momac”- i se adaugă recent o nouă fântână
-1898- se ridică Casa parohială catolică
-1900- Pecica Maghiară are 8284 locuitori, 83 case din cărămidă, 60 cu fundaţii de
piatră şi chirpici, 1443 din chirpici, 10 de lemn; Pecica Română are 8997 locuitori, 66
case din cărămidă, 24 cu fundaţii de piatră şi chirpici, 1709 din chirpici, 4 de lemn
-1901- se construieşte moara mare Gizella
-1902- se pietruieşte drumul principal centru-gară
-1903- se construieşte “Moara mică”; în 1912 aici se fabrică uleiul de floarea soarelui
-1904- se introduce iluminatul electric pe strada principală
-1904- se ridică actuala Şcoală Gh. Lazăr; va fi extinsă în 1950-1960
-1907- la Pecica apare un sindicat al muncitorilor agricoli
-1907- în faţa Bisericii Catolice se ridică statuia Sf. Maria din Lourdes alături de
altarul
-1908-1913- mulţi pecicani emigrează în America- 1330,  în total, doar din Pecica
Maghiară; în 1913 au emigrat 558 şi s-au întors 375
-1909-se ricică Biserica Baptistă; va fi restaurată şi transformată ulterior (1932, 1954,
1964, 1975)
-1910- Pecica Maghiară are 8064 locuitori, 107 case din cărămidă, 183 cu fundaţie
din poatră şi chirpici, 1471 de chirpici şi 5 de lemn; Pecica Română are 9563
locuitori, 84 case din cărămidă, 227 cu fundaţie din piatră şi chirpici, 1803 din chirpici
şi 2 din lemn
-1911- în Pecica Maghiară se forează cele două fântâni arteziene
-1913- apar documentar Magyarpécska şi Ópécska
-1914-clădirea Şcolii Primare nr. 3 din Pecica Maghiară este cumpărată de comună
şi transformată în şcoală
-1915- se înfiinţează primul cinematograf din Pecica
-1918, nov.- revoltă populară datorată modului în care au fost distribuite ajutoarele de
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război - 400-500 de ţărani români, maghiari, slovaci, sârbi atacă Primăria, notariatul,
prăvăliile etc
-perioada interbelică- în Pecica Română erau 410 sălaşe; în Pecica Maghiară- 449
sălaşe
-1922- Pecica Maghiară are 8110 locuitori; Pecica Română are 9563 locuitori
-1923-se înfiinţează Parohia Greco-Catolică; funcţionează într-o casă particulară;
actuala biserică este ridicată în 2005 după proiectul arh. Octavian Muth
-1923- se ridică “Şcoala din Cocota”
-1927- Pecica Maghiară capătă numele de “Rovine”
-1928- se pavează str. Árpád şi Iskola
-1929-1931- Biserica Ortodoxă Română este refăcută dupa proiectul arh. Konrad
Richter din Timişoara; sunt înălţate zidurile navei, se edifică cele trei turnuri, balconul
pentru cor etc.
-1932-Pecica este în mare pericol de a fi inundată

Turnu
-1332-1335-prima menţiune documentară; apare în listele Papale; aici există un
preot şi biserica la care slujeşte
-1333-apare documentar sub forma “Mok” (informaţie de verificat)
-1341- apare în documente ca “Baack”
-1416- apare sub forma “Tornyafalwa”
-1425- este documentat sub forma “Bok”
-1427- este documentat sub forma “Bak”
-1440-1441- apare documentar “Georgius de Bok”
-1436, 1444- apare documentar
-1446- este documentat sub forma “Bakhtornya”
-1453-1454- este menţionat ca aparţinând domeniului lui Iancu de Hunedoara
-1455- din nou este documentat ca aparţinând domeniului Hunedoreştilor
-1471- apare iarăşi în documente- “Thornyafalwa”
-1473- este documentat sub forma “Baktornya”
-1479- este documentat sub forma “Bak”
-1485- este documentat din nou sub forma “Bak”; despoţii Ştefan şi Dumitru Iacşici
devin proprietari ai satului
-1502-1505- apare în documente
-1510- este documentat sub forma “Bak”
-1511-1512- este documentat iarăşi sub forma “Bak”
-1517- apare din nou în documente
-1518- este documentat sub forma “Bakfalva”
-1555-1561- apare sub forma “Thorony”
-1558, 1565- are 4 sesii iobăgeşti; aparţine domeniilor Baky şi Méregh
-1567- are 5 familii
-1579- are 23 de familii
-jum. a doua a sec. XVI- Turnu este stăpânit de Dumitru Ovcearevici
-1595- satul este distrus complet în cursul evenimentelor zonale
-înc. sec. XVII- satul este asediat de sârbi; “Torony” va fi înlocuit, frecvent, cu
“Tornya”
-1647 apare sub forma “Thorony”
-după 1699- satul este repopulat
-1734- satul are 53 de case
-1742- apare consemnat în arhiva “Hofkammer” din Viena; Turnu trece din
proprietatea regală în proprietatea Prinţului de Mutina; atunci era locuit aproape
exclusiv cu sârbi
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-1752- satul este cumpărat de trezorierul regal Marczibanyi; îl ridică la rang de târg şi
colonizează aici maghiari. Este realizată ştampila târgului Turnu
-1753- familia Marczibanyi construieşte aici un castel, o biserica Romano-Catolică şi
o şcoală
-1759 (1755)- prima menţiune a Bisericii Ortodoxe, Sf. Nicolae; atunci era construită
din nuiele şi acoperită cu paie; cf. Episcopului Sinesie Jivanovici, credincioşii doreau
să construiască una nouă din piatră (zidărie), ceea ce se va întâmpla după puţin timp
-cca. 1760- în locul bisericii vechi se ridică o altă biserică ortodoxă- Sf. Evanghelist
Luca, comună comunităţilor română şi sârbă; la despărţirea bisericilor va rămâne
românilor; este actuala Biserică Ortodoxă Română
-1762- Turnu era un târg înfloritor, aparţinând Comitatului Csanad; de el aparţineau
târgurile Bătania şi Pecica; deci, Pecica era subordonată Turnului
-1771- are 111 familii
-1787- are 1574 locuitori
-1794- apare sau este menţionată Şcoala Românească
-sf. sec. XVIII- Marczibanyi domează castelul lui Justh Gyula, deputat de Mako;
familia acestuia îl va stăpâni până în 1930
-1823/1824- la Şcoala Românească învaţă 20 de elevi
-1828- satul are 397 de familii
-1850- la Turnu există doua şcoli confesionale, una romano-catolică maghiară cu 75
de elevi şi una greco-orientală (ortodoxă) româno-sârbă, cu 24 de elevi
-1851- satul are 3000 de locuitori
-1869- Turnu are 2317 locuitor
-1875- comunitatea sârbă îşi construieşte biserica Naşterea Maicii Domnului
-în sat există două cimitire- unul catolic maghiar şi unul ortodox
-1880- satul are 2156 de locuitori
-1890- satul are 3580 de locuitori
-1892- satul are 2368 locuitori (1453 maghiari , 495 români, 332 sârbi şi 34 slovaci
-1900- satul are 2515 locuitori
-1910- Turnu are 2536 de locuitori
-1922- satul are 2265 de locuitori
-1930- până atunci familia Gyula stăpâneşte Castelul Marczibanyi
-1938- castelul din Turnu este demolat; în incintă rămân doar câteva anexe- vis-a- vis
de Biserica Romano-Catolică şi de parcul acesteia

Sederhat
-1723- este prezent în documente ca “predium Szederhát”, aparţinând domeniului
Mutina
-mijl. sec. XIX- satul se formează; este locuit majoritar de maghiari
-1910- are 319 locuitori
-1938- se ridică Biserica Catolică Sf. Fecioară

Bodrogu Vechi
-1233- prima menţiune documentară; regele Andrei dă un privilegiu pentru o anumită
cantitate de sare
-1293- apare  documentar “Terra Bodrog”
-1377- satul este în domeniul Telegdy
-1422- apare documentar ca “Bodruch”
-1464- un anume Dosa de Hudus este student la Viena
-1469- face parte din domeniul Czeczey
-1472- este inclus în domeniul Szeri Pósa
-1489- face parte din domeniul Czeczey
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-1498- aparţine domeniului Jaksics
-1559-1564- sunt consemnate 8 sesii iobăgeşti, aparţinând domeniului Bessenyey
-1562- aparţine domeniului Vizessy
-1700- este documentată “monasterii Rasciani de Hodos”
-1708, 1732, 1768, 1775, 1789- noi apariţii documentare
-1717- apare sub forma “Potrak”, cu 5 case
-1725, 1732, 1737, 1741, 1743, 1746- apare documentar “Kloster Hodos”
-1786- are 23 de familii
-1806- apare ca “Bodrog” în Harta lui Lipszky
-1823/1824- Şcoala Românească are 24 de elevi
-1838- satul are 39 familii
-1851- satul are 215 locuitori
-1857- satul are 265 locuitori
-1869- 247 locuitori
-1880- 322 locuitori
-1890- 274 locuitori
-1900- satul are 270 locuitori
-1913- este amintit ca Óbodrog
-1919- 388 locuitori
-1922- 293 locuitori

Informaţii arheologice.
Pecica
-Epoca Neolitică (Cultura Starcevo-Criş)- urme de aşezare descoperite în punctul
„Forgaci” (la cca. 5 Km. est de aşezare);
-Epoca Eneolitică- săpături din 1989 au concluzionat că în punctul „Forgaci” există o
aşezare fortificată cu două niveluri de locuire aparţinând culturii „Bodrogkeresztúr”
-Epoca Eneolitică- fragmente ceramice descoperite la 1 Km. vest de „Forgaci”, în
dreptul Km. 13 al şoselei Arad-Pecica
-preistorie- sit arheologic în punctul „Forgaci Sit 4”( cf. Studiu arheologic)
-preistorie- sit arheologic descoperit în „Forgaci- Sit 8” (cf. Studiu arheologic)
-preistorie- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 4” (cf. Studiu arheologic)
-preistorie- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 5” (cf. Studiu arheologic)
-preistorie - sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 12” (cf. Studiu
arheologic)
-preistorie- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 13” (cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Aramei- sit arheologic descoperit şi parţial cercetat în punctul „Cărămidăria
C.A.P. Ogorul”
-Epoca Aramei- sit arheologic în punctul „Forgaci Sit 1”( cf. Studiu arheologic)-
cultura „Bodrogkeresztúr” (două nivele)
-Epoca Aramei.- aşezare descoperită în punctul „Autostrada- Sit 15” (cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Bronzului.- aşezare descoperită în punctul „Autostrada- Sit 15” (cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Bronzului - sit arheologic descoperit şi parţial cercetat în punctul
„Cărămidăria C.A.P. Ogorul”
-Epoca Bronzului- fragmente ceramice descoperite la 1 Km. vest de „Forgaci”, în
dreptul Km. 13 al şoselei Arad-Pecica
-Epoca Bronzului-aşezare fortificată a culturii Periam-Pecica descoperită în
punctul „Şanţul Mare” (tell prelung), cu 8 niveluri; aşezarea durează până la sfârşitul
Epocii Bronzului
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-Epoca Bronzului- urme materiale descoperite în punctul „Prunişte” (în apropiere de
„Şanţul Mare”)
-Epoca Bronzului- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 14” (cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Bronzului- incintă de cca. 40 ha descoperită în „Terasa Nordică Sit 17” (cf.
Studiu arheologic)
-Epoca Bronzului (Cultura Baden)- depozit de bronzuri descoperit în punctul „Între
Vii” (cca. 1,5 Km. vest de localitate, spre Nădlac), împreună cu materiale mai noi
-Epoca Bronzului- aşezare descoperită în punctul „Autostrada- Sit 18” (cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Bronzului- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Autostrada- Sit 14”
(cf. Studiu arheologic)
-Epoca Bronzului târziu- depozit de bronzuri şi aur descoperit la cca. 1 Km. vest de
gară
-Epoca Bronzului târziu- sit arheologic în punctul „Forgaci Sit 1” ( cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Bronzului târziu- sit arheologic în punctul  „Terasa sudică- în vii” ( cf. Studiu
arheologic)
-Epoca Bronzului (mijlocie)- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 15” (cf.
Studiu arheologic)
-Epoca Hallstatt- fragmente ceramice descoperite la 1 Km. vest de „Forgaci”, în
dreptul Km. 13 al şoselei Arad-Pecica
-Epoca Hallstatt- fragmente ceramice descoperite la intersecţia şoselei spre Bodrog
cu cea principală
-Epoca Hallstatt- aşezare fortificată descoperită în punctul „Şanţul Mic” (la cca. 2
Km. de „Şanţul Mare”)
-sec. III-I î. Hr.-II d.Hr.- aşezare dacică fortificată (considerată a fi Ziridava) care
suprapune aşezarea Epocii bronzului în punctul „Şanţul Mare”
-Epoca Dacică- vestigii arheologice descoperite în punctul „Hăblău” (cca. 11 Km.
vest de Pecica), pe malul Mureşului
-119-271 d.Hr.- este descoperită o aşezare sarmatică, spre vest de Pecica, în zona
Nădlacului; în proximitate, la Pecica continuă să funcţioneze importanta aşezare
dacică (Ziridava?)
-sec. II-III d.Hr.- urme de aşezare descoperite la est de Cărămidărie (terra sigillata)
-sec. II-III d.Hr.- morminte sarmatice descoperite în punctul „Fabrica de cărămidă”
-568-680- Primul Caganat avar; cele mai apropiate descoperiri arheologice: Felnac şi
Şeitin
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 4” (cf. Studiu arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 5” (cf. Studiu arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 6” (cf. Studiu arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 7” (cf. Studiu arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 9” (cf. Studiu arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 10” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 11” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 12” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. III-IV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 13” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. III-IV d.Hr.- aşezare descoperită în punctul „Autostrada- Sit 18” (cf. Studiu
arheologic)
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-sec. III-IV d.Hr.- aşezare descoperită în punctul „Autostrada- Sit 17” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. III-IV d.Hr.- aşezare descoperită în punctul „Autostrada- Sit 15” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. III-IV d.Hr. - sit arheologic descoperit şi parţial cercetat în punctul „Cărămidăria
C.A.P. Ogorul”
-sec. III-IV d.Hr.- aşezare descoperită la nord de „Forgaci”, lângă fosta fermă 13 IAS
Pecica
-sec. III-IV  d.Hr.-sit arheologic descoperit în „Forgaci- Sit 6” (cf. Studiu arheologic)-
la cca. 750 metri N-E de fermă
-sec. III-IV  d.Hr.- aşezare descoperită în „Forgaci- Sit 7” (cf. Studiu arheologic)
-sec. III-IV- fragmente ceramice descoperite la intersecţia şoselei spre Bodrog cu
cea principală
-sec. III-IV- fragmente ceramice descoperite la s-v de Hanul „La Răscruce”
-sec. III-IV d.Hr.- aşezare în punctul „Terasa sudică- în vii” ( cf. Studiu arheologic)
-sec. IV d.Hr.- fragmente ceramice descoperite la 1 Km. vest de „Forgaci”, în dreptul
Km. 13 al şoselei Arad-Pecica
-sec. VI-VIII- epoca avară- important mormânt avar descoperit la Kunágota (sat
aparţinând fostului domeniu Nădlac), în nord-vestul oraşului, în Ungaria de astăzi;
zona respectivă (între Sânnicolaul Mare, Cenad, Kunágota, Nădlac)  este bogată în
vestigii avare, dar nu de amploarea celor de la vest de ea (până la Balaton); 680-
795- Al doilea Caganat Avar; descoperiri arheologice avare au fost făcute şi la
Pecica
-sec. VI-VIII d.Hr.- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Autostrada- Sit 15”
(cf. Studiu arheologic)
-sec. X-XI d.Hr.- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Autostrada- Sit 18” (cf.
Studiu arheologic)
-sec. XII d.Hr.- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Autostrada- Sit 16” (cf.
Studiu arheologic)
-sec. XII d.Hr.- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Autostrada- Sit 12” (cf.
Studiu arheologic)
-sec. XII d.Hr.- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Autostrada- Sit 13” (cf.
Studiu arheologic)
-sec. XII d.Hr.- aşezare descoperită şi cercetată în punctul „Cuptoare medievale” (cf.
Studiu arheologic)
-sec. XI-XII- cimitir medieval de înhumaţie descoperit la nivelul superior al tell-ului
din punctul „Şanţul Mare”; cercetate cca. 100 de morminte
-sec. XI-XII d.Hr.- aşezare descoperită la nord de „Forgaci”, lângă fosta fermă 13 IAS
Pecica
-sec. XI-XIII d.Hr.- aşezare în punctul  „Terasa sudică- în vii” ( cf. Studiu arheologic)
-sec. XI-XIII- vestigii arheologice descoperite în punctul „Hăblău” (cca. 11 Km. vest
de Pecica), pe malul Mureşului; în malul înalt al Mureşului au apărut şi au fost
cercetate ruinele unei bazilici cu două turnuri refăcute în sec. XIII; prima etapă a
bazilicii este probabil din sec. XI (mormânt descoperit cu harnaşament); pot fi urmele
mănăstirii „Ahtun” („Ajtony”); tot aici este descoperit un cuptor datat sec. XI-XII
-sec. XI-XIII- aşezare medievală timpurie descoperită peste aşezarea neolitică din
punctul „Forgaci” (la cca. 5 Km. est de oraş)
-sec. XI-XIII (ev. XIV)- aşezare medievală timpurie descoperită -punctul „Forgaci Sit
3” (cf. Studiu arheologic)
-sec. XI-XIII- fragmente ceramice descoperite la 1 Km. vest de „Forgaci”, în dreptul
Km. 13 al şoselei Arad-Pecica
-sec. XI-XIII- aşezare medievală în punctul „Forgaci Sit 5”( cf. Studiu arheologic)
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-sec. XI-XIII- sit arheologic în punctul „Forgaci Sit 2”( cf. Studiu arheologic)
-sec. XI-XIII- sit arheologic în punctul „Forgaci Sit 9”( cf. Studiu arheologic)
-sec. XI-XIII- fragmente ceramice descoperite la s-v de Hanul „La Răscruce”
-sec. XIII-XIV- fragmente ceramice descoperite la intersecţia şoselei spre Bodrog cu
cea principală (inclusiv morminte de înhumaţie de tip „casete de cărămidă”)
-sec. XIV-XV- aşezare medievală descoperită în punctul  „Şanţul Mic”
-sec. XIV-XV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 16” (cf. Studiu
arheologic); eventual aceeaşi ca la „Şanţul Mic”
-sec. XIV-XV- sit arheologic descoperit în „Terasa Nordică Sit 8” (cf. Studiu
arheologic)
-sec. XIV-XV d.Hr.- aşezare în punctul  „Terasa sudică- în vii” ( cf. Studiu arheologic)
-ev mediu- sit arheologic în punctul „Forgaci Sit 1”( cf. Studiu arheologic)
-sec. XI-XVI- aşezare medievală descoperită la nivelul superior al tell-ului din
punctul „Şanţul Mare” (cf. Studiu arheologic)

Turnu
-Epoca Bronzului- incintă preistorică delimitată de şanţuri de apărare, cu o arie de
cca. 40 Ha., descoperită aproape de graniţa cu Ungaria (punctul 34 în Studiul
arheologic - “incintă preistorică al nord de Turnu”, la 1,8 Km. Nord-vest de Turnu, 14
Km. nord de Mureş )
-Epoca Bronzului- incintă preistorică delimitată de şanţuri de apărare, cu o arie de
cca. 40 Ha. (punctul 36 în Studiul arheologic- “Terasa nordică sit 18 spre Turnu”, la
6.3 Km. de Pecica, 86, Km. nord de Mureş)
-epoca preistorică- tumul descoperit la 2.2 Km. nord-nord-vst de Turnu (“Tumul 1” în
Studiul arheologic)
-epoca preistorică- tumul descoperit la 3.3 Km. nord-nord-vst de Turnu (“Tumul 2” în
Studiul arheologic)
-epoca preistorică- tumul descoperit la 2 Km. nord-nord-vst de Turnu (“Tumul 3” în
Studiul arheologic)
-sec. III-IV d. Hr.- ceramică atribuită sarmaţilor descoperită în hotarul satului

Sederhat
Toate descoperirile arheologice din această zonă au fost introduse la capitolul despre
Pecica, cel mai apropiat de sat fiind “Forgaci sit 11”. La acestea se adaugă unul
singur:
-epoca eneolitică (Cultura Coţofeni)- tumul existent în punctul “Gomila Bârţan”, aflat
la vest de sat; are aspect de fortificaţie naturală

Bodrogul Vechi
-sec. XIV-XV- datarea fragmentelor ceramice descoperite la cca. 1 Km. Nord-vest de
sat (punctul « Grădişte »), unde există o amplă fortificaţie de pământ (cca. 18 ha.)
realizată dintr-un val de pământ lat de 9 m. şi şanţ de cca. 5 m. ; în interior câteva
morminte de înhumaţie; fortificaţia nu este datată.

Informaţii cartografice.
Pecica
-1730- în “Neue Kriegs Charte....“, este figurată “Betska”, pe malul nordic la
Mureşului, la vest de Arad
-1776, 23 oct. Harta râului Mureş între Szeged şi Săvârşin (“Fluss Karte der
Marosch von Szegedin bis Marosch Portu…”). Pecica (Petska) este figurată
(schematic, atât timp cât subiectul hărţii este traseul Mureşului) ca un şir de careuri
urbanistice urmărind estul buclei Mureşului.
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-cca. 1782-85- Prima Ridicare Topografică Militară (Ridicarea Josefină)
reprezintă “Markt Pecska” (Târgul Pecica), printr-o formă de plan apropiată de cea
de astăzi. Reţin atenţiei reţeaua stradală relativ regulată şi tendinţa de orientare, de
focalizare către aria centrului, care corespunde în mare cu cea actuală. Drumul de
tranzit Arad-Nădlac are o traiectorie paralelă cu bucla Mureşului, încă nesistematizat.
El are acelaşi traseu ca astăzi până în zona Bisericii Catolice, dar după, continuă o
buclă pentru a se racorda cu traseele către vest. Principalele arhitecturi ale aşezării
(două biserici, una catolică şi cealaltă ortodoxă) se găsesc pe acest traseu. În
proximitatea lor sunt desenate încă două clădiri importante, sub forma unor mici
incinte închise sau semi-închise. În nord apare unul dintre cimitire. Pe Mureş sunt
figurate mai multe mori. În sudul râului întreaga zonă este acoperită cu păduri, ele
fiind desenate şi în sud-estul localităţii. În concluzie, harta reflectă un moment de
după sistematizarea localităţii şi ridicarea primelor două biserici de pe
amplasamentele de astăzi. Deasemenea, zona centrală este în curs de definitivare.
-cca. 1830- Hartă a zonei Pecica. Localitatea are deja definite cele două
componente , numite “Magyar Pécska” (în vest) şi “Rácz Pécska” (în est). Este
prima hartă în care apar distinct cele două cartiere, dovadă a faptului că separarea a
avut loc cândva la înc. sec. XIX. Planul continuă evoluţia consemnată în Ridicarea
Josefină. Aşezarea este extinsă spre vest şi spre nord-vest, iar drumul de tranzit
Arad-Nădlac deja străbate nordul aşezării, relativ fluent. Reţine atenţiei alura axei
centrale, practic definitivată ca formă în  plan (piaţă “lenticulară” de pe traseul primei
variante de drum de tranzit), cu fronturi care tind să devină continue. În sudul ei
apare piaţa Bisericii Catolice. Se diminuează relaţia dintre acest spaţiu şi direcţia
vest (bucla drumului de-alungul Mureşului, care apare pe Ridicarea Josefină), atât
timp cât se creează relaţia de tranzit din nordul aşezării. Mureşul nu este
sistematizat.
-1848- Harta zonei Aradului şi a vecinătăţilor- “Markt Pécska” este figurat
schematic. Reţine atenţia alura Mureşului, încă nesistematizat; dacă datarea este
corectă, înseamnă că sistematizarea râului nu s-a petrecut începând cu 1839 ci mai
târziu, sau s-a prelungit până după 1848
-cca. 1860- A doua ridicare topografică militară (Ridicarea
Franciscană)reprezintă “Pécska” cu un plan care continuă evoluţia consemnată în
Ridicarea Josefină şi Planul din cca. 1830. Aşezarea are aproximativ aceeaşi arie ca
în planul precedent, dar sunt vizibile extinderi în zona vestică. Reţinem ca importantă
alura axei centrale, cu forma în plan de astăzi, cu fronturi deja continue şi cu câteva
arhitecturi importante desenate pe plan: Biserica Ortodoxă (atunci româno-sârbă),
Biserica Catolică (în centrul noii pieţe), Şcoala şi alte instituţii. În nord sunt figurate
cele două mari cimitire, un altul fiind desenat la est de intravilan. Mureşul este
sistematizat după inundaţiile din 1827, acţiunea fiind consemnată ca începând în
1839, fostele bucle devenind braţe moarte. Ca urmare, Mureşul devine navigabil.
-1884-hartă militară. Planul Pecicăi este aproape identic cu cel din cca. 1860. Şi aici
sunt marcate distinct “Magyar Pécska” (în vest) şi “Olah Pécska” (în est),
consemnându-se trasformarea Pecicăi Sârbeşti în Pecica Românească. Zona
centrală este desenată cu fronturi continue extinse faţă de planurile anterioare şi cu
un număr mai mare de arhitecturi majore. Este desenată şi Biserica Ortodoxă Sârbă,
la extremitatea estică a axei centrale. Spre vest, nord şi sud, conturul aşezării este
identic cu cel din cca. 1860, câteva extinderi consemnându-se în estul ei. Apare
calea ferată în nord-estul aşezării şi gara.
-1910-harta militară (“Harta Europa 1910”). Planul aşezării Pécska (divizată în
“Mgy-” şi “O-” Pécska), schematizat, este identic ca suprafaţă şi elemente de
structură stradală majoră, identic cu precedentul. În est, pe drumul către centru apare
marcată Biserica Ortodoxă Sârbă
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-1936 (redesenată în 1953)- “Harta de tragere a armatei” –Pecica are, practic,
aceeaşi organizare ca astăzi; diferenţele sunt minime.

Turnu
-cca. 1782-84- Prima Ridicare Topografică Militară (Ridicarea Josefină)
reprezintă “Tornya” în forma finală a evoluţiei medievale târzii. Satul este organizat
într-o manieră liberă,de-alungul unei străzi meandrate orientate aproximativ est-vest,
urmărind cursul răului care trece prin spatele parcelelor din sudul străzii.  În zona
centrală se produce o supralărgire, către care este orientată o clădire
dreptunghiulară şi Biserica Ortodoxă. În sudul satului sunt reprezentate clădirile
ridicate de familia Marczibanyi, adica Castelul, Biserica Roamno- Catolică şi şcoala.
Ele au aceeaşi poziţie faţă de drumul de acces dinspre vest (“zu Szionda”), ca astăzi.
La est de sat, de-alungul râului care pare canalizat, sunt numeroase clădiri
amplasate spre apă; mori?
-cca. 1860- A doua ridicare topografică militară (Ridicarea Franciscană)
reprezintă“Tornya” în forma rezultată din acţiunea de sistematizare care a vut loc,
probabil, către sfârşitul sec. XVIII, sau la înc. sec. XIX. Forma generală a
intravilanului este aproape aceeaşi ca astăzi, adică un dreptunghi. Este sistematizată
(regularizată) şi reţeaua de drumuri de ranzit, pe care sunt deja plantate aliniamente
de arbori. Reţeaua stradală interioară este regulată, existând două artere majore
orientate în lungul dreptunghiului, pe care se găsesc arhitecturile majore. În vestul
celei din sud-vest este figurată Biserica Ortodoxă, la intersecţia cu strada
perpendiculară dinspre nord. În zona ei mediană, aceeaşi stradă majoră se
învecinează cu incinta Castelului, care conţine şi un parc, cu eleşteu şi organizare
liberă. Biserica Romano-Catolică este axată pe clădirea principală a incintei
Castelului. Râul care traversează intravilanul, foarte meandrat, alimenteză aproape
sigur şi eleşteul din cadrul amenajării peisagere a Castelului. A doua artera principală
a satului are în zona relativ centrală o piaţă în care va fi amplasată Biserica Ortodoxă
Sârbă. În colţul de est al satului apare o importantă clădire dreptunghiulară cu două
curţi interioare- clădire militară, cazarmă? În exteriorul satului, spre est şi vest sunt
desenate două grupuri de clădiri alinate. În nord sunt reprezentate şi cele două
cimitire.
-1884-hartă militară (“A treia ridicare topografică militară”). Planul Turnului
(“Tornya”) este aproape identic cu cel din cca. 1860, dar este desenat mult mai
schematic. Nu se observă noutăţi; dat fiind schematismul reprezentării, nu poate fi
detectată Biserica Ortodoxă Sârbă.
-1910-harta militară (“Harta Europa 1910”). Planul aşezării “Tornya” este identic din
toate punctele de vedere cu cel din 1884, inclusiv ca simboluri de reprezentare
cartografică.

Sederhat
-1884-hartă militară (“A treia ridicare topografică militară”)- “Colonie Szederhát” este
desenat sub forma unui “T”, rotit faţă de punctele cardinale. Are o stradă principală,
lungă, orientată sud-vest-nord-est şi una scurtă perpendiculară orinetată spre nord-
vest.
-1910-harta militară (“Harta Europa 1910”)- “Szederhát” are exact acceaşi
configuraţie ca în planul anterior. În sudul său, aproape de şoseaua princială apare
toponimul “Szt. Tamási“, amintind de satul dispărut Szenttamás

Bodrogu Vechi
-1782-1785- Prima Ridicare Topografică Militară (Ridicarea Josefină) reprezintă
“Bodorog” în contextul anterior regularizării Mureşului. Este o realitate cartografiată
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extrem de concludent din punct de vedere geografic şi se adaugă documentelor care
amintesc de acest fapt. Ca urmare, mănăstirea Hodoş-Bodrog, reprezentată ca o
incintă relativ închisă, cu biserica în centru, împreună cu satul din nord-vest, sunt
aplasate într-o buclă foarte profundă a Mureşului, în nordul râului. La acea dată, satul
este organizat foarte simplu, de-alungul unei uliţe care continuă drumul dinspre
Pecica şi duce la mănăstire. Parcelele au forme libere, dovedind o geneză şi evoluţie
spontană. Spre vest, pe malul sudic al râului, sunt figurate o serie de mori de apă.
-cca. 1860- A doua ridicare topografică militară (Ridicarea Franciscană)
desenează satul Ó Bodrog în noua conjunctură geografică, bucla Mureşului
regularizată despărţindu-l de mănăstirea figurată în sudul râului (“Hodos
Klastrom”), lângă care era în curs de formare Bodrogul Nou (“Uj Bodrog”). Satul
Bodrogu Vechi pare a fi sistematizat, străzile relativ drepte concentrându-se către un
spaţiu central în care este desenată o troiţă. Parcelarul pare, desemenea,
sistematizat, prin adoptarea unor forme apropiate de dreptunghi.
-1884-hartă militară (“A treia ridicare topografică militară”)- Ó Bodrog (Betrânu) are
aproape aceeaşi alură ca în planul precedent, dar desenat mai sumar. Relaţia cu
Mureşul şi mănăstirea Hodoş-Bodrog (“Kls. Hódos”) rămâne aceeaşi, precum şi
dispoziţia morilor de pe apă, din albia râului (figurate pe ambarcaţiuni-suport). Albia
Mureşului a suferit o serie de schimbări în raport cu etapa precedentă.
-1910-harta militară (“Harta Europa 1910”)- Ó Bodrog este mult mai sumar

desenat, dar nu se pot constata modificări ale formei şi alcăturii sale.
-1936 (redesenată în 1953)- “Harta de tragere a armatei” –“Bodrogu Vechi” are
aceeaşi alcătuire ca în planurile precedente, dar este extins spre nord-est, prin două
străzi relativ paralele cu Mureşul, parcelate geometric pe ambele fronturi. Cursul
Mureşului prezintă anumite modificări, datorate schimbărilor frecvente ale cursului,
iar în vest apar figurate “Viile Bodrogului” (enclavă ovoidală protejată de diguri), iar în
nordul lor apare toponimul “La Sălişte”, probabil o selişte, locul unui sat dispărut.

2.2.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor

2.2.2.1. Repere în evoluţia teritorială în areal UAT

Aria geografică corespunzătoare oraşului Pecica este locuită din preistoria timpurie
până astăzi, conform unei cronologii care, în mare măsură, corespunde cronologiei
generale a teritoriului corespunzător interfluviilor Mureş, Timiş, Tisa. Întreaga istorie a
zonei respective este doar parţial relevată ştiinţific şi va suporta, oricum, corecţii
importante viitoare. Mă refer la norul de aşezări preistorice care sunt descoperite
întâmplător şi cercetate incomplet, la cele din perioada antică, geto-dacică şi romană
(referitor la care există importante informaţii privind aşezarea fortificată asimilată
Ziridavei, dar rămân în suspensie datele referitoare la posibila integrare a zonei în
civilizaţia romană sau influenţată de aceasta) şi, mai ales, la istoria medievală. În
această privinţă reţin atenţia numărul excepţional de mare de aşezări documentate în
aria de referinţă a Pecicăi (cca. 22-25 de localităţi), majoritatea dificil de localizat,
precum şi numărul mare de situri arheologice descoperite sau doar semnalate, cu
urme materiale din Evul Mediu şi dificil de pus în legătură cu localităţile documentate.
Cercetăriile recente de-alungul autostrăzii au scos la lumină noi informaţii, care
trebuiesc şi ele corelate cu cele existente. În această perspectivă sunt de aşteptat
cercetări arheologice localizate în intravilanul Pecicăi, care să facă lumină asupra
unora dintre aspectele esenţiale ale evoluţiei şi a componentelor sale. Dar, simpla
semnalare a acestora este importantă, pentru că îndeamnă la prudenţă în ceea ce
priveşte atacarea (prin edificare sau amenajare) unor arii susceptibile de a adăposti
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vestigii arheologice.
Deasemenea, în istoria aşezării există numeroase date privitoare la feluritele aspecte
ale devenirii aşezării şi comunităţii (comunităţilor) sale.

2.2.2.2. Repere în evoluţia spaţială a localităţilor

2.2.2.2.1. Localitatea Pecica

Evoluţia urbanistică şi arhitecturală a oraşului Pecica este dependentă, în mod egal,
de evoluţia întregii zone geografice. La aceasta se adaugă şi cea particulară,
generată de evenimentele locale.
Preistoria, antichitatea (inclusiv sec. III-IV)  şi perioada migraţiilor sunt extrem de bine
reprezentate în zona Pecicăi. Doar epocile aramei şi bronzului sunt reprezentate aici
prin cca. 16 situri, dintre care unele importante. Din sec. III-IV pot fi numărate iarăşi
cca. 22 de situri (unele însemnând aşezări sau chiar reţele de aşezări), iar din
secolele VI-VIIII şi până în sec. X există cca. 3 situri. Pentru acest studiu, bogăţia de
informaţie reprezentată de siturile menţionate mai sus, are un rost aproape exclusiv
ştiinţific, existând foarte puţine şanse ca această generaţie de aşezări preistorice,
antice şi medievale timpurii să aibe continuităţi până astăzi. Unele sunt clasate ca
monumente istorice şi sunt integrate astfel în sistemele contemporane de protecţie.
Pentru studiul evoluţiei habitatului în zona Pecica, important este Evul Mediu, cel
care a determinat anumite funcţiuni şi conformaţii, care a produs arhitecturi majore şi
anumite morfologii (actualmente disimulate în ţesutul contemporan sau dispărute dar
existând în subteran) şi continuată până spre jumătatea secolului XX. Caracterul
specific şi valorile oraşului sunt conturate în acest mare interval de timp. Un alt
element important este faptul că pentru începuturile şi evoluţia timpurie a acestui
habitat din zona Pecicăi funcţionează tandemul de informaţii documentare şi
arheologice. Aceeaşi realitate este demonstrabilă şi pentru Evul Mediu matur şi
târziu, de până în sec. XVII.
După geneza Pecicăi (plauzibil sec. XI- XII), există câteva etape importante, care ar
defini evoluţia acestui habitat:

- sec. XI-XVI- etapa medievală timpurie şi matură, sub influenţa Regatului
Maghiar; apar şi se dezvoltă câteva nuclee locuite (aşezări, sate) în aria
actuală a oraşului şi altele gravitând în jurul Pecicăi

- după 1552 (când turcii ocupă întreaga zonă a Aradului) şi până la sf. sec.
XVII (Pacea de la Karlovitz)- etapa otomană (cu unele intermitenţe); o
serie de aşezări dispar, altele se micşorează

- 1699 (Pacea de la Karlovitz, prin care Pecica este integrat Imperiului
Habsburgic) – jum. a doua a sec. XVIII ( - prima etapă habsburgică; începe
regenerarea aşezării şi se pun bazele dezvoltării sale moderne; după
prima colonizare a sârbilor, în intervalul 1720-1765 se produc câteva
mutaţii etnice (colonizarea maghiarilor şi plecarea sârbilor) care provoacă
mutarea comunităţii româneşti spre est; încep să apară numeroase sălaşe
înafara localităţii

- jum. a doua a sec. XVIII (sf. sec. XVIII) – mijl. sec. XIX (cca. 1860)- etapă
de sistematizare a Pecicăi şi a văii Mureşului; Pecica Maghiară se separă
de Pecica Sârbească (ulterior Română); sunt realizate primele edificări de
arhitectură majoră (biserici, şcoli etc.); transformările  sunt surprinse de
raportul dintre planul din “Ridicarea Josefină” (cca. 1782) , planul din cca.
1830 şi a “ Ridicarea Franciscană” (cca. 1860)
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- mijl. sec. XIX (cca. 1860)- cca. 1916- etapa de modernizare şi consolidare
a aşezării; se ridică marea majoritate a arhitecturilor majore care există şi
astăzi şi mare parte din habitatul local

- cca. 1916/1919 - 1944- perioada interbelică, integrarea în Regatul
României; se continuă procesele anterioare; apar câteva clădiri în stilurile
contemporane din Vechiul Regat şi europene

Aceste etape vor fi detaliate în cele ce urmează.

EPOCA MEDIEVALA I (SEC. XII- MIJL. SEC. XVI)
Debutul documentar al Pecicăi este controversat; fie 1241 (cu prilejul atacului tătar
care ajunge în zonă), fie 1329, care este mai plauzibil. În orice caz, în 1335 apare
într-un document cu mai multe detalii. Atunci este documentar ca “Petk” sau „Petc”;
biserica catolică din Pecica (preot- Péter) aparţinea Protopopiatului de Orod. Prin
aceasta, implicit, este consemnată existenţa unei biserici şi a unei structuri bisericeşti
zonale, cu mai multe parohii, existente într-o serie de aşezări dispărute între timp.
Menţiunile documentare se înmulţesc odată cu trecerea timpului; în 1421 apare sub
forma „Pesc” sau “Pethk cum vade seu portu”, care implică existenţa unui port pe
Mureş. Atunci Pecica este donată de regele Sigismund Episcopului de Cenad, care o
păstrează până în 1552, când zona devine otomană. În 1514 este loc de vamă. O
informaţie inedită (dar acceptată de un număr de istorici) este cea din 1528
referitoare la un castel care ar fi fost văzut de un călător străin trecând prin Pecica. În
cei câţiva ani din jurul conflictului dintre creştini şi otomani (cca. 1549-1552) şi a
debutului ocupaţiei otomane, Pecica are un statut incert. După ce în  1549 apare în
Arhiva Convenţiei de la Cluj-Mănăştur ca fiind stăpânită de câteva familii nobiliare, în
1552,  turcii ocupă zona Aradului, inclusiv Pecica. Va face parte din Sandgeacul
Gyula, familiile nobiliare maghiare menţinându-şi domeniile în zonă: Bánrévy,
Kastelanffy, Pongrácz, Duboczy, Besenyey, Nagy etc. În 1558-1559 aparţine Nahiei
Arad, dar în 1559 Pecica este ocupată de căpitanul cetăţii Gyula, acesta spunând că
este “fără stăpân”. Oricum, aşezarea era practic depopulată, în intervalul 1557-1558,
la Pecica fiind consemnate doar 10 case locuite (una probabil de catolici maghiari şi
restul de români şi sârbi).
În aceeaşi perioadă, dar cu debuturi chiar mai timpurii, fiinţează în zona Pecicăi un
mare număr de aşezări. În ordine alfabetică şi selectând doar o parte din variantele
toponimice, apar următoarele prime menţiuni documentare: Abony (1329),
Ahtunmonostura (1329), Babos (1232), Cuca (1232), Fulgudus (1206),
Hodosmonostora (1213), Iranta (1507), Jáspél (1317), Kishwdws (1247), Maryan
(1214), Maymath (1421), Persék (1371), Popi (1219), Sântoma (1334), Serian
(1232/1329), Zewlews (1183). Majoritatea dintre ele se găsesc în zona din nord-nord-
vest, dar există câteva în sud-vest (spre Mureş) şi nord-est, est şi sud-est. Este un
habitat care a consolidat poziţia Pecicăi. Un mare număr dintre aceste aşezări aveau
biserici documentate prin listele papale din 1332-1337 (Fulgudus, Jászpél, Kynged,
Popi, Zewlews) şi există câteva perechi de aşezări (Hudus- Kishódos, Nagyserjen-
Kisserjen, Felgudus- Gedus) ceea ce înseamnă consolidarea locuirii zonale, factorii
activanţi fiind agricultura şi comerţul, traseele fiind pe apă (Mureşul pe direcţia est-
vest) şi pe uscat (pe toate direcţiile). Pentru câteva dintre aşezările respective,
documentele lasă să se înţeleagă că familiile nobiliare care le stăpânesc îşi edifică
reşedinţe (curii), dotate cu acareturi, capelă, eventual fortificaţii:  Abony (la înc. sec.
XVI), Ahtunmonostura (una sau două curii, în sec. XIV), Serian (înc. sec. XVI).

Acest set de informaţii documentare este dublat de informaţiile arheologice, care
consemnează un mare număr de situri locuite în acest interval de timp, în imediata
vecinătate a Pecicăi. Este suficient să consemnăm următoarele situri datate
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începând cu sec. X şi până în sec. XV: „Autostrada”  (Siturile 8, 12, 13, 15, 16, 18),
„Şanţul Mic”, „Şanţul Mare”, „Forgaci” (Siturile 1, 2, 3, 5, 9),  „Terasa sudică- în vii”,
punctul „Hăblău”, lângă Hanul „La Răscruce”, „Cuptoare medievale”.
Coroborând informaţiile, se remarcă în primul rând existenţa unor arhitecturi majore
cu impact asupra istoriei zonale: mănăstirile Hodos (Hodosmonostura) şi Aytony
(Ahtunmonostura). Prima este dificil de localizat, în istoriografia mai veche fiind
plasată în zona sau în locul actualei mănăstiri Hodos-Bodrog. Într-un document din
1293 apare ca fiind „pe malul râului”, dar fluctuaţiile în timp ale albiei Mureşului
împiedică detectarea sitului, care s-ar putea afla astăzi în sudul râului. În 1597 se
consemnează ultima menţiune documentară. A doua este insistent plasată în punctul
„Hăblău”, unde au fost descoperite ruinele unei bazilici cu două etape de edificare
(sec. XI şi XIII) şi un cimitir medieval timpuriu. Un alt efect al coroborării, necercetat
până acum ca atare, este legătura dintre cele două liste de aşezări. Dat fiind
inexistenţa unor cercetări arheologice sau documentare detaliate, se pot face doar
supoziţii.
În zona vestică a Pecicăi, există două concentrări de aşezări documentate şi
respectiv descoperite arheologic, apropiate ca amplasamente. Prima ar fi formată din
Kutina, Kisgedös şi Nagygedös, la care s-ar adăuga Szentmiklós (destul de obscur
documentată), posibil de a fi relaţionate cu aşezările descoperite în situl Şanţul Mare
şi, eventual cu acelaşi „Hăblău”. A doua este perechea de sate Gedös care ar putea
fi aceleaşi cu aşezările descoperite în punctul  „Terasa sudică –În vii” (cunoscut şi ca
„Şanţul Mic”). În fine, tot în vest, mai apropiat de Pecica este satul Abony, care ar
putea fi localizat în situl „Terasa nordică- Sit 8”.
În nord, cele mai apropiate situri arheologice de localizările unor sate prezente în
documente sunt cele descoperite în aria autostrăzii (siturile 12 şi 13) şi cel descoperit
în punctul „Cuptoare medievale”, care ar putea fi asimilate satelor Kis-Nagyserién şi
Pörség.
În est există o impresionantă concentrare de situri arheologice în punctele cercetate
pe traseul autostrăzii (siturile 15, 16 şi 18) şi din zona „Forgace” (siturile 1, 2, 3, 5, 9),
care sunt apropiate de localizările satelor Marján, Szentttamás  şi eventual Papi, care
este plasat, datorită fluctuaţiilor albiei Mureşului, de care am amintit mai sus, fie în
nordul râului, fie în sudul lui.
În fine, situl ocupat de Pecica medievală trebuie să fie căutat în zona actualei biserici
Romano- Catolice, unde ar fi fost plasată (conform istoriografiei locale) comunitatea
română şi vechea biserică Ortodoxă, înaintea colonizării maghiare din sec. XVIII.
Totuşi, această supoziţie trebuie privită cu prudenţă, atât timp cât informaţiile sunt
târzii (sec. XVIII) şi lipsesc cercetări arheologice în zona respectivă.

EPOCA MEDIEVALA II (SEC. 1551/1552- 1699)
Este perioada în care zona Pecicăi (nordul Mureşului, până în Crişana) este
înglobată direct Porţii Otomane. Situaţia nu este stabilă, atât timp cât, temporar,
aşezarea şi componentele ei ajung să fie recâştigate de creştini, iar statutul aşezării
din anii 1552-1559, după cum s-a arătat mai sus, este fluctuant.
Documentele din această etapă se referă mai ales la proprietăţi. În 1590 Pecica
devine proprietatea lui Pál Szegedi (episcop Szegedi Paulus), proprietatea fiind
validată de Poarta Otomană, iar în 1597 “Peczky” este dăruită de domnitorul
Zsigmond Báthori lui Segnyei Miklós. În 1643-1655 satul aparţine lui Dobozi Ferencz
şi Szel Mihaly, dar în 1654 Pecica aparţine Episcopiei de Szeged (există o circulară a
episcopului către săteni pentru a-şi plăti dările), pentru ca în anul 1660 să se
declanşeze dispute în legătură cu proprietatea asupra Pecicăi. Din cauza turcilor, nu
se reglementează acest fapt.
Alte informaţii se referă la demografie, consemnându-se împuţinarea dramatică a
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locuitorilor ( în 1567 Pecica are 8 familii, iar în 1579 are 21 de familii. În fine, există
informaţii din 1695 despre o veche biserică ortodoxă (pentru români şi sârbi), în fosta
comună Rovine - Pecica Maghiară (vatra satului era mai spre apus şi în Dealul
Viilor), în fosta casă a familiei Bolyos.
Coroborând aceste informaţii, singura care poate sugera locul ocupat de sat în
secolele XVI-XVII, este ultima. La timpul respectiv Pecica, mult micşorată ca habitat
şi suprafaţă, era concentrată în zona de vest, prelungită, probabil, în zona “Viilor” din
vestul oraşului actual.
Conform unor lucrări de istorie, în timpul evenimentelor de la milocul sec. XVI dispare
un mare număr dintre aşezările consemnate în secolele anterioare. Este dată şi o
listă: Abony, Basaraga, Csucsa, Felgedus, Hodos-Monostura, Ironda, Sântoma,
Sionda. Verificând această informaţie cu alte surse, rezultă că în zona Pecicăi
continuă să fiinţeze un număr destul de important dintre vechile aşezări: Gedös şi
Felgedös, Abony, Kisserjén şi Nagyserjén, Örint, Majmat, Babos, Marján, Jaspél,
Papi, aproape toate fiind consemnate şi de primele conscripţii habsburgice din sec.
XVIII. Deşi nu fac pate din aria imediat apropiată Pecicăi, trebuie consemnat faptul
că Basaraga şi Sionda continuă să existe şi par a fi chiar mai prospere decât Pecica
sau Turnu. Voi aminti despre ele la capitolul referitor la Turnu, cu care se pare că
sunt vecine.
Rezultă că în timpul ocupaţiei otomane habitatul zonal este mult slăbit, dar Pecica
continuă să existe (chiar dacă la un nivel scăzut), împreună cu cca. 11 sate din jur.
Etapa ia sfârşit prin includerea zonei în Imperiul Habsburgic, prin pacea de la
Karlovitz din 1699.

EPOCA DE TRANZIŢIE (MODERNĂ I) (1699- jum. a doua a sec. XVIII)
Etapa Habsburgică începe cu o primă perioadă în care se reconstruieşte aşezarea şi
zona se reorganizează ca graniţă militară (până în momentul în care Banatul va fi
cucerit de Habsburgi). Reconstrucţia începe prin câteva gesturi cu impact demografic
(colonizări şi organizări administrative) de lungă durată. Militarizarea zonei
presupune pentru Pecica transformarea în centru grăniceresc (amintit în 1702), cu o
trupă militară dominată de sârbi, care sunt colonizaţi în întreaga zonă. La înc. sec.
XVIII are 215 soldaţi, Pecica devenind sediu de capitanat format din 15 localităţi. În
1723 are loc colonizarea ungurilor (ţărani şi meşteşugari) coordonată de prefectul
comitatului Arad, Mihály Lovász. Aceştia sunt scutiţi de impozite timp de 6, respectiv
15 ani. Pecica Maghiară va fi ridicată la rangul de “târguşor”.
În 1726 Pecica intră în stăpânirea Ducelui de Modena, Rinaldo, care aduce în Pecica
un regiment de 100 de călăreţi şi 100 de infanterişti, conduşi de 14 ofiţeri şi un
căpitan; are loc şi o mică colonizare cu italieni. În 1728, la Pecica ia fiinţă un
episcopat ortodox; atunci sunt consemnaţi 227 de credincioşi.
Un moment tensionat generat de nemulţumirile grănicerilor sârbi (în special), este
revolta din 1735 condusă de Peró Iovanovics (Seghedinaţ), în care Pecica este
elementul central. Este înnăbuşită în sânge şi calmul se instalează în zonă pentru
aproape două decenii. După ce în 1750, din ordinul Mariei Teresia, Pecica este
anexată Aradului, în 1751 se desfiinţează graniţa militară, provocând noi mutaţii
demografice. În intervalul 1751-1752 au loc emigrări ale unei importante părţi a
populaţiei din Pecica în Ucraina. Pleacă 578 de persoane, în Pecica rămânând 36 de
case sârbeşti. Grănicerii români şi sârbi care rămân sunt transformaţi în iobagi. În
fine, în 1752 Pecica are 201 familii, între care 5 sunt de meşteşugari (cojocari,
cizmari, morari, croitori). În Pecica, pe Mureş, existau şi mori de apă, care vor fi
desenate de primele hărţi exacte habsburgice.
Imediat după mijlocul sec. XVIII este menţionată existenţa unei biserici de grădele
(Sf. Nicolae), veche şi ruinată. La acea dată (13 nov. 1757), Episcopul Sinesie
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Jivanovici, în petiţia sa destinată obţinerii autorizaţiei de edificare a unei noi biserici
Ortodoxe, arată că, în 1752, la  Pecica Clădirea Camerală din Pecica a fost ridicată
cu ajutorul comunităţii româneşti. Tot el arată că românii au repopulat aşezarea după
plecarea comunităţii sârbe. După cum se va confirma mai jos, aria ocupată de
această comunitate ortodoxă mixtă se desfăşura în aceeaşi zonă a viitoarei biserici
Romano- Catolice, care va fi ridicată în zona vechii Biserici Ortodoxe.
Pentru a compensa pierderile demografice amintite mai sus, în 1753- 1765 are loc o
nouă colonizare cu maghiari. Aici se aşează colonişti aduşi din Comitatul Heves (în
total 420 de familii), care sunt localizate pe terenul fertil din Rovine. Conform unor
menţionări documentare, românii şi sârbii sunt siliţi să se aşeze spre est, în ceea ce
va fi numit cartierul “Pecica Sârbească” (viitoarea “Pecica Românească”).
În aceeaşi perioadă sunt consemnate alte gesturi urbanistic-arhitecturale, dificil de
plasat în spaţiu: 1752-1754 (înfiinţarea şi edificarea Şcolii ortodoxe sârbă, atunci cu
30 de elevi), 1753 (înfiinţarea  Şcolii Româneşti), 1753-1757 (realizarea primelor
colonizări cu slovaci).
Dintre gesturile constructive lesne localizabile, importantă este ridicarea în 1755 a
primei Biserici Catolice, pe locul Bisericii Ortodoxe, demolată după mutarea
comunităţii ortodoxe spre est; Biserica Catolică se sfinţeşte în 8 dec. 1758. Cu toate
că în 1758 la Pecica este consemnată funcţionarea a doi preoţi ortodocşi, abia în
1774 este terminată edificarea din cărămidă a noii Biserici Ortodoxe, pe locul bisericii
de astăzi. Evident, se pune întrebarea unde slujeau cei doi preoţi ortodocşi.
În 1757 Pecica devine “târg-orăşel”, iar în 1766 la Viena se hotărăşte separarea
maghiarilor de români şi sârbi. Astfel ia fiinţă Pecica Maghiară şi Pecica Sârbească
(Ráczpécska), numită ulterior Pecica Românească. Din acea perioadă, cu
aproximaţie, se pot urmări evenimentele constructive sau edilitare  mai lesne de
plasat în spaţiu. De pildă, în 1765 se ridică Casa parohială catolică, iar în 1775 se
clădeşte Şcoala Românească (pe locul casei actuale nr. 1463. În 1769, în timpul
războiului austro-turc, în Pecica este amenajat un depozit militar de cereale şi altul
de nutreţ; aici se ţin câteodată, şedinţele Consiliului de Război. În fine,  în
conscripţiile din 1771 şi 1786, Pecica Maghiară are 165 familii, iar Pecica Română
are 238 de familii. Acest moment este reprezentat cartografic de “Ridicarea Josefină”
(cca. 1782-1784), care desenează o amplă arie a intravilanului, deja regularizată
urbanistic ca reţea de străzi şi cele două biserici (Catolică şi Ortodoxă), amplasate pe
locurile lor de astăzi. Tot acolo sunt figurate câteva construcţii ample, amplasate de-
alungul axei principale N-E-S-V, care deja reprezintă axa centrală a oraşului. Ea va fi
ulterior consolidată urbanistic şi arhitectural până astăzi.
În ceea ce priveşte aşezările din zonă, ele continuă, în mare parte, să funcţioneze în
prima jumătate a sec. XVIII. În continuare, dăm o listă a lor cu ultima menţiune
documentară în paranteză:  Babos (1780-1864), Cuca (1780-1864),  Fulgudus
(1764), Iranta (1769, 1787), Jáspél (1722), Maryan (1723), Maymath (1765, 1766),
Popi (1755, ulterior fiind consemnată ca pustă), Sântoma (1851), Zewlews (1755).
Probabil că cele mai multe dintre ele dispar sau vor dispărea cu ocazia
sistematizărilor teritoriale, ele fiind înlocuite prin sistemul de ferme izolate (sălaşe,
colne), care acoperă întregul teritoriu administrat de Pecica.

EPOCA MODERNA II (jum. a doua a sec. XVIII- cca. 1860)
În această etapă, evenimentele constructive şi urbanistice urmează o evoluţie
ascendentă, mai ales după anul 1799, când se semnează un contract urbarial între
Curte şi locuitorii Pecicăi, creind condiţii favorabile dezvoltării. Între gesturile
urbanistice, se pot consemna amenajarea actualului cimitir, terminată în 10 iunie
1790 şi definirea progresivă a spaţiului central al aşezării. În 1820 sunt edificate
restaurantul şi hotelul care vor fi transformate în 1910 în scoală (actuala Şcoală nr.
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2); în 1834 se clădeşte un nou local al Şcolii Ortodoxe; în 1838 se ridică Primăria
Pecicăi Maghiare (actualmente sediu de cabinete medicale); în cca. 1850  se edifică
prima şcoală din Pecica Maghiară, în piaţa Bisericii Catolice (acum aici funcţionează
Grădiniţa nr. 4).
Demografia are deasemenea o curbă ascendeată. În 1800 Pecica Maghiară are
6552 locuitori, iar Pecica Română 5062 locuitori; în 1828 Pecica Maghiară are 878
familii de ţărani, 48 meşteşugari iar Pecica Română are 804 de familii de ţărani şi 34
meşteşugari; în 1851 Pecica Maghiară are 7052 locuitori, iar Pecica Română 6670
locuitori şi, în fine, în 1857 Pecica Maghiară are 7154 locuitori, iar Pecica Română
6009 locuitori; atunci sunt 300 de elevi români.
Înafară de agricultură, mica industrie şi meşteşugurile se dezvoltă destul de intens.
Probă sunt şi statisticile, unde sunt consemnaţi numeroşi meseriaşi, dar şi
organizarea breslelor.  În 1816/1819 este amintită breasla fierarilor, rotarilor,
ţesătorilor, cizmarilor şi cojocarilor din Pecica, în 1830 este documentată breasla
croitorilor, iar în 1839  este consemnată o breaslă mixtă.
După ce la începutul sec. XIX se produc numeroase revărsări ale Mureşului, cum
este cea din 1827, când inundaţia este de amploare, în 1839 începe un vast program
de regularizare a cursului Mureşului, care va dura mai mult de un deceniu. Pentru a
evita mobilitatea văii minore şi revărsările periodice, i se taie 16 bucle. În 1848
lucrarea încă nu se sfârşise (regularizarea nu apare în planul din acel an), dar
documentele menţionează că în 1851, dat fiind transformarea Mureşului în râu
navigabil, primul vapor cu aburi ajunge în dreptul Pecicăi.
Efectele acestor operaţiuni urbanistice şi edificări sunt vizibile pe planurile din 1830
şi, mai ales, din cca. 1860 (Ridicarea Franciscană). Nu sunt diferenţe mari între ele
(cu excepţia regularizării Mureşului), astfel încât se poate considera că din punct de
vedere urbanistic, morfo-structura Pecicăi era deja definită la începutul sec. XIX, în
continuare ea consolidându-se prin edificări de noi clădiri publice. Este aproape sigur
că tot atunci se reconstruiesc numeroase locuinţe private, din materiale durabile,
proces ce va fi accelerat începând cu sfârşitul sec. XIX.
Aşezările din zona Pecicăi continuă să dispară. Fac excepţie Cuca (apare
documentar până în 1864) şi Iranta (apare până în 1785). Cele mai multe dintre ele
apar ca “puste” în 1913. După cum arătam anterior, ele sunt înlocuite prin sistemul
de ferme izolate (sălaşe, colne), care acoperă întregul teritoriu administrat de Pecica.

EPOCA MODERNA III (SF. SEC. XIX- MIJL. SEC. XX)
Această perioadă conţine două etape relativ distincte. Prima, de până la Primul
Război mondial, continuă evoluţiile anterioare, fără modificări importante.  Acest fapt
este probat de cele câteva planuri păstrate- cel din 1884 şi din 1910, care nu
consemnează schimbări ale ariei aşezării sau de morfo-structură interioară. Foarte
multe elemente de noutate se constată în ceea ce priveşte arhitectura, organizarea
culturală şi educativă, lucrările edilitare.
În 1870 se înfiinţeaza Comunitatea religioasă evreiască, biserica fiind ridicată la scurt
timp; în 1871 se ridică Şcoala de la nr. (actual) 963, după care se edifică sau
transformă numeroase clădiri care devin şcoli. De pildă, se ridică sau amenajează
câteva şcoli în aria peri-urbană, în zona sălaşelor, precum Şcoala de hotar nr. 2
(actuala fermă Bertók), care este înfiinţată în 1875; altele apar în 1882, 1885, 1904,
1906, în 1919 fiind numerotate şi pierzându-şi numele originare. În 1879 se ridică
Şcoala din Centru (1001); în 1901 se ridică a doua şcoală acolo.  În anul 1882 se
edifică Şcoala Elementară Mixtă a Oraşului de Sus (actuala Şcoala Primară nr. 2); i
se adaugă la scurt timp locuinţa învăţătorului; în 1904 se ridică actuala Şcoală Gh.
Lazăr (va fi extinsă în 1950-1960); în 1914, clădirea Şcolii Primare nr. 3 din Pecica
Maghiară este cumpărată de comună şi transformată în şcoală..
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Apar atunci şi alte utilităţi, instituţii şi foruri urbane pentru care se ridică noi clădiri: în
1880 se înfiinţează Depozitul de lemne şi în 1886 i se adaugă atelierul de cherestea,
în 1882 ia fiinţă Cazinoul; în 1888 se edifică Sediul de plasă, Pretura, Judecătoria
(azi “Centru de asistenţă”); în 1889 se înfiinţează “Casa de Economii Pecica”, în
1898 se ridică Casa parohială catolică. În 1901 se construieşte moara mare Gizella,
iar în 1903 se construieşte “Moara mică”; în 1912 aici se fabrică uleiul de floarea
soarelui; în 1915 se înfiinţează primul cinematograf din Pecica. În fine, apar câteva
monumente de for public şi fântâni (în 1897, în faţa Casei notariale din Pecica
Română se forează şi realizează fântâna “Momac”, iar în 1907 în faţa Bisericii
Catolice se ridică statuia Sf. Maria din Lourdes) şi se consemnează o serie de lucrări
edilitare (în 1902 se pietruieşte drumul principal centru-gară şi în 1904 se introduce
iluminatul electric pe strada principală).
Importante sunt edificările şi reedificările de biserici şi alte clădiri anexă ale lor. , În
1872 (1874), după separarea ierarhică a bisericilor ortodoxe, sârbii îşi construiesc
biserica proprie; atunci se edifică şi Scoala sârbească. După incendiul din 1893
(“Focul cel Mare”) când ard Biserica şi Şcoala sârbească, Biserica sârbească fiind
reconstruită în 1894. În anii ’80 ai sec. XIX se decide reconstrucţia Bisericii Catolice;
în 1886, la 6 iunie începe demolarea vechii Biserici Catolice, la 15 iulie 1886  începe
ridicare noii Biserici Catolice (stil neogotic, după proiectul echipei Ede Reiter - Andor
Halmay), iar  în 1887 se termină ridicarea bisericii, care este sfinţită la 13 nov. În
1909 se ridică Biserica Baptistă; va fi restaurată şi transformată ulterior (1932, 1954,
1964, 1975).
Extrem de interesante sunt statisticile referitoare la calitatea fondului construit:  în
1900 Pecica Maghiară are 8284 locuitori, 83 case din cărămidă, 60 cu fundaţii de
piatră şi chirpici, 1443 din chirpici, 10 de lemn; Pecica Română are 8997 locuitori, 66
case din cărămidă, 24 cu fundaţii de piatră şi chirpici, 1709 din chirpici, 4 de lemn. La
10 ani distanţă, în 1910 Pecica Maghiară are 8064 locuitori, 107 case din cărămidă,
183 cu fundaţie din piatră şi chirpici, 1471 de chirpici şi 5 de lemn; Pecica Română
are 9563 locuitori, 84 case din cărămidă, 227 cu fundaţie din piatră şi chirpici, 1803
din chirpici şi 2 din lemn. Ca urmare, proporţia clădirilor edificate din materiale şi
tehnici durabile, a crescut substanţial. Este perioada în care s-au reconstruit foarte
multe edificii cu arhitecturi de tip compozit şi câteva de tip ‘1900, mai ales în zona
centrală a oraşului. Deasemenea, tot atunci s-au produs îndesiri ale habitatului, prin
extinderi ale caselor pe toată lăţimea parcelei, formând fronturi continue,
deasemenea în zonele centrale.
La fel de concludente sunt statisticile demografice: în 1880 Pecica Maghiară are
7826 locuitori, iar Pecica Română 7369 locuitori; în 1890 Pecica Maghiară are 8336
locuitori; Pecica Română are 7743 locuitori; în 1900 Pecica Maghiară are 8284
locuitori, iar Pecica Română are 8997 locuitori; în 1910- Pecica Maghiară are 8064
locuitori; Pecica Română are 9563 locuitori. În 30 de ani, faţă de o creştere totală
continuă, Pecica Maghiară înregistrează o uşoară regresie demografică, în timp ce
Pecica Română creşte cu mai bine de 2000 de locuitori. În acelaşi domeniu
demografic, merită consemnată marea emigraţie din 1908-1913, când 1330 de
pecicani emigrează în America; în 1913 doar din Pecica Maghiară au emigrat 558 şi
s-au întors 375.
După Primul Război mondial, treptat, viaţa reintră în normal, nu fără mişcări ale
populaţiei grav afectată de conflict şi abuzurile care i-au urmat (în 1918, în noiembrie,
se consemnează izbucnirea unei revolte populare datorată modului în care au fost
distribuite ajutoarele de război; 400-500 de ţărani români, maghiari, slovaci, sârbi
atacă Primăria, notariatul, prăvăliile etc.), statisticile reflectând stabilizarea
demografică. În 1922  Pecica Maghiară are 8110 locuitori, iar Pecica Română are
9563 locuitori. Există şi alte semne ale revenirii la normal şi ale evoluţiei urbanistice,
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edilitare şi arhitecturale: în 1923 se înfiinţează Parohia Greco-Catolică, care la
început funcţionează într-o casă particulară, actuala biserică fiind ridicată în 2005
după proiectul arh. Octavian Muth;  în 1923 se ridică “Şcoala din Cocota”; în 1928 se
pavează str. Árpád şi Iskola, iar în intervalul 1929-1931 Biserica Ortodoxă Română
este refăcută după proiectul arh. Konrad Richter din Timişoara. Ca şi în secolele
anterioare, cu toate regularizările Mureşului, în 1932 Pecica este în mare pericol de a
fi inundată.
În perioada interbelică, în Pecica Română erau 410 sălaşe; în Pecica Maghiară- 449
sălaşe, întărindu-se, astfel, structurile habitaţionale şi economice peri-urbane. În
aceeaşi perioadă se observă adoptarea noilor stiluri ale epocii- Neoromânismul şi
Modernismul (“Cubismul”) la clădiri reconstruite sau refaţadizate atunci, mai ales în
zonele centrale. Începutul celui de-al Doilea Război Mondial poate fi considerat ca
sfârşit al etapelor de evoluţie ale Pecicăi, concludente pentru subiectul nostru.

2.2.2.2.2. Localitatea Turnu

Satul Turnu are o evoluţie urbanistică şi arhitecturală care este aproape sincronă cu
a oraşului Pecica.
Preistoria, antichitatea (inclusiv sec. III-IV)  şi perioada migraţiilor sunt modest
reprezentate în zona Turnu. Mai bine spus, ele sunt semnalate ca existând, dar n-au
făcut obictul unor cercetări, nici măcar sumare. Din sec. III-IV poate fi semnalată o
singură descoperire, dar nelocalizată.
Pentru studiul evoluţiei zonei Turnu, important este Evul Mediu, cel care a determinat
anumite funcţiuni şi conformaţii ale habitatului, care au produs arhitecturi majore şi
anumite morfologii (actualmente dispărute dar existând în subteran) şi continuată
până spre jumătatea secolului XX. Caracterul specific şi valorile satului sunt
conturate în acest mare interval de timp. Un alt element important este faptul că
pentru începuturile şi evoluţia timpurie a acestui habitat din zona Turnu, funcţionează
mai ales informaţiile documentare şi, parţial, cele cartografice care surpind etapa
finală (târzie) a evoluţiei sale anterioare. Am în vedere informaţile despre Turnu, dar
şi cele despre satele din jurul său.

După geneza Turnului (plauzibil sec. XII- XIII), există câteva etape importante, care
ar defini evoluţia acestui habitat:

- sec. XII-XVI- etapa medievală timpurie şi matură, sub influenţa Regatului
Maghiar; apar şi se dezvoltă câteva nuclee locuite (aşezări, sate) în aria
actuală şi în jurul satului

- după 1552 (când turcii ocupă întreaga zonă a Aradului) şi până la sf. sec.
XVII (Pacea de la Karlovitz)- etapa otomană (cu unele intermitenţe); câteva
aşezări dispar sau se micşorează

- 1699 (Pacea de la Karlovitz, prin care Pecica este integrat Imperiului
Habsburgic) – jum. a doua a sec. XVIII (prima etapă habsburgică, când
începe regenerarea aşezării şi se pun bazele dezvoltării sale moderne;
atunci se ridică Castelul Marczibany, Biserica Catolică şi şcoala şi se
reconstruieşte Biserica Ortodoxă); atunci devine un târg înfloritor de care
depindeau Bătania şi Pecica

- jum. a doua a sec. XVIII (sf. sec. XVIII) – mijl. sec. XIX (cca. 1860)- etapă
de sistematizare a Turnului. Transformările majore ale structurilor aşezării
sunt surprinse comparând planul din “Ridicarea Josefină” (cca. 1782) cu
cel  din    “ Ridicarea Franciscană” (cca. 1860)
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- mijl. sec. XIX (cca. 1860)- cca. 1916/1919- etapa de consolidare a aşezării;
se ridică câteva arhitecturi majore şi mare parte din habitatul local

- cca. 1916/1919 - 1944- perioada interbelică, integrarea în Regatul
României; se continuă procesele anterioare; se produce demolarea
castelului

Aceste etape vor fi detaliate în cele ce urmează.

EPOCA MEDIEVALĂ I (SEC. XII- MIJL. SEC. XVI)
Prima menţiune documentară, din 1332-1335, apare în listele Papale. Este o dovadă
indirectă că aşezarea avea preot şi o biserică în care slujeşte. Documentele
ulterioare, de până în sec. XVI, abungă în variante ale numelui acestei aşezări:
“Bakhtornya”, “Mok”, “Baack”, “Tornyafalwa”, “Bok”, “Bak”.  În cursul evenimentelor
care vor duce la ocuparea zonei de către Poarta Otomană, în intervalul 1555-1561,
apare sub forma “Thorony”, formă care va fi mult mai stabilă ulterior.
Informaţiile despre aşezare sunt puţine şi se referă mai ales la familiile care îl
stăpânesc. Documentate sunt familia Hunedoreştilor (Iancu de Hunedoara, în primul
rând) şi despoţii Ştefan şi Dumitru Iacşici (Jaksich).
Aşezările din jur, care sunt amplasabile mai ales spre vest (sud-vest şi nord-vest) de
satul actual, au istorii chiar mai prestigioase decât Turnu.
Basaraga este amintită documentar în 1216-1222, când aparţine domeniului cetăţii
Aradului (Orodului, în documentele epocii). În Listele Papale din anii 1332-1337
apare un “sacerdos de Bozarak”, informând indirect despre biserica satului. Până la
începutul ocupaţiei otomane, satul este deţinut de familiile Vezekényi, Lépes,
Jaksich, Báthory.
Kynged apare pentru prima oară în 1334, prin „sacerdos de Kynged”; exista probabil
o biserică, pentru care se plăteau dările către Papalitate. Şi acest sat este deţinut de
mai multe familii nobiliare: Herczegh, Hunyady (Huniade), Marczaly, Lábatlan.
În fine, Sionda apare documentar pentru prima oară ca „Anazehund”, în 1230-1232,
fiind atunci în domeniul Castrului de Arad (Orod). Aidoma celorlalte două, până la
ocupaţia otomană aparţine familiilor nobiliare Herczegh, Hunyady, Varsányi şi Csiray.
Despre nici unul dintre ele nu se cunosc mai multe date care să folosească la
reconstituiri ale evoluţiei lor urbanistice sau arhitecturale şi nici una dintre siturile
arheologice detactate nu poate fi pus în relaţie cu ele.

EPOCA MEDIEVALĂ II (SEC. 1551/1552- 1699)
Este perioada în care zona Pecicăi (nordul Mureşului, până în Crişana) este
înglobată direct Porţii Otomane. Documentele din această etapă se referă mai ales la
proprietăţi şi sunt de factură administrativă. Situaţia zonală nu este stabilă; aşezarea
şi componentele ei ajung să fie atacate şi, câteodată, recâştigate de creştini; statutul
aşezării este fluctuant. Dovadă este paradoxul înglobării în teritoriul Porţii Otomane
şi, în acelaşi timp, apartenenţei în intervalul 1558- 1565 (având 4 sesii iobăgeşti) la
domeniile Baky şi Méregh, apoi la cel al lui Dumitru Ovcearevici.
În această perioadă parcurge etape de contracţie demografică; în 1567 are 5 familii,
iar în 1579  are 23 de familii. În 1595 satul se ştie că este distrus complet în cursul
evenimentelor zonale. În fine, la înc. sec. XVIII, Turnu satul, dificil de ştiut în ce
condiţii, este asediat de sârbi; cu acea ocazie şi după, toponimul utilizat mai frecvent
va fi “Tornya”. Etapa ia sfârşit în anul 1699, când prin pacea de la Karlovitz, zona
Turnu revine Casei de Habsburg.
La câteva decenii după acest eveniment, Ridicarea Josefină conţine, cred,
numeroase elemente ale fazei târzii medievale: forma neregulată a satului şi
dependenţa de firul de apă din zonă, amplasamentul Bisericii Ortodoxe în centrul
satului, unde se schiţează o mică piaţă, parcelarul neregulat etc. De asemenea,
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există indicaţii topografice referitoare la două dintre fostele aşezări din zona Turnu:
Basaraga şi Sionda.
Basaraga continuă să fiinţeze.  În 1552, 1555, 1559, 1560, 1562, 1564, este
documentat sub forma “Basaragh” cu 10 sesii iobăgeşti, aparţinând domeniilor
Pongácz, Bánrévy şi Kasztellánffy, iar în intervalul 1557- 1579, conscripţiile (deftere)
otomane consemnează aici 13, respectiv 23 de familii, deci mai mult (în medie) decât
Turnu.
Kynged are în 1552-1564 6 sesii iobăgeşti, ale domeniilor Dóczy, Zelénszky,
Borowszky, Csanád, în 1567 şi 1579  având 20, respectiv 26 de familii, reprezentând
une dintre cea mai puternică comunitate din zonă. Ultima menţiune documentară
este din 1663.
Cea mai bine situată demografic este Sionda. În cele trei conscripţii otomane (1557,
1567, 1579), are 5, respectiv 6, respectiv 36 de familii. În documente din 1556, 1559,
1560 şi 1564, apare sub forma „Zihonta” şi Szionda”, aparţinând domeniului
Episcopului de Cenad. Către sfârşitul perioadei, în 1689, apare în documente ca
„Sziond”.

EPOCA DE TRANZIŢIE (MODERNĂ I) (1699- jum. a doua a sec. XVIII)
Etapa Habsburgică începe cu o primă perioadă în care se reconstruieşte aşezarea şi
zona se reorganizează. Reconstrucţia începe prin câteva gesturi cu impact
demografic (colonizări şi organizări administrative) de lungă durată. Turnu este
repopulat, mai ales cu sârbi. În 1734, satul are deja 53 de case.
Urmează câteva evenimente cu impact administrativ, demografic şi socio-economic
important. În 1742 Turnu apare consemnat în arhiva “Hofkammer” din Viena; atunci
trece din proprietatea regală în proprietatea Prinţului de Mutina, iar în 1752, satul
este cumpărat de trezorierul regal Marczibanyi, care îl ridică la rang de târg şi
colonizează aici maghiari. Tot atunci este realizată ştampila „târgului Turnu”. La scurt
timp după ce se instalează în Turnu, în 1753, familia Marczibanyi construieşte aici un
castel, o biserica Romano-Catolică şi o şcoală.
În aceeaşi perioadă există referiri despre o biserică ortodoxă; în 1759  sau, după alţi
autori în 1755, Episcopul Sinesie Jivanovici, găseşte Biserica Ortodoxă, Sf. Nicolae,
construită din nuiele şi acoperită cu paie. Episcopul consemnează faptul că
credincioşii doreau să construiască una nouă din piatră (zidărie), ceea ce se va
întâmpla după puţin timp. În locul bisericii vechi, pe acelaşi loc, se ridică o altă
biserică ortodoxă- Sf. Evanghelist Luca, comună comunităţilor română şi sârbă.
În 1762 Turnu apare ca un târg înfloritor, aparţinând Comitatului Csanad. De el
aparţineau târgurile Bătania şi Pecica; în 1771 are 111 familii. În 1882-84, în
Ridicarea Josefină, înafara alurii generale medievale a satului, apar desenate
complexele datorate familiei Marczibanyi, ca şi noua Biserică Ortodoxă.

EPOCA MODERNĂ II (jum. a doua a sec. XVIII- cca. 1860)
În această etapă, evenimentele constructive şi urbanistice urmează o evoluţie
ascendentă, cel mai important gest urbanistic fiind sistematizarea satului. El este
transformat într-o structură urbanistică compactă, cu contur perfect rectangular şi o
reţea stradală şi parcelar regulat. În această nouă formuă sunt înglobate şi-şi găsesc
un rol firesc, arhitecturile existente- reşedinţa Marczibanyi, Biserica Catolică şi
Biserica Ortodoxă.
Există, consemnate şi câteva gesturi arhitecturale. În 1794 apare sau este
menţionată Şcoala Românească, la care în 1823/1824 învaţă 20 de elevi. În 1850 la
Turnu există două şcoli confesionale, una romano-catolică maghiară cu 75 de elevi şi
una greco-orientală (ortodoxă) româno-sârbă, cu 24 de elevi. Din punct de vedere
demografic, se înregistrează creşteri continue ale numărului de locuitori. În 1828-
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satul are 397 de familii (cca. 2000 de locuitori), iar în 1851 satul are deja 3000 de
locuitori. Un alt eveniment consemnat de cronici este faptul că la sfârşitul sec. XVIII,
Marczibanyi donează castelul lui Justh Gyula, deputat de Mako, a cărui familie îl va
stăpâni până în 1930.
Sfârşitul acestei etape este foarte concludent reprezetnat de Fridicarea Franciscană,
unde satul apare sistematizat, cu a arhitecturile majore figurate foarte exact, la fel ca
şi amenajările diverse urbanistice. Atrage în mod deosebit atenţia complexul format
din reşedinţa Marczibanyi (atunci a familiei Gyula, cu un parc organizat într-o
manieră liberă, de stil englezesc, cu anexe şi alte amenajări) şi Biserica Catolică cu
parcul din faţa ei.

EPOCA MODERNĂ III (SF. SEC. XIX- MIJL. SEC. XX)
Este o perioadă care conţine două etape relativ distincte. Prima, de până la Primul
Război mondial, continuă evoluţiile anterioare, fără modificări importante.  Acest fapt
este probat de cele câteva planuri păstrate- cel din 1884 şi din 1910, care nu
consemnează schimbări ale ariei aşezării sau de morfo-structură interioară. Câteva
elemente de noutate se constată în ceea ce priveşte arhitectura, organizarea
culturală şi educativă, lucrările edilitare. În 1875, comunitatea sârbă îşi construieşte
biserica Naşterea Maicii Domnului, în sat existând două cimitire- unul catolic maghiar
şi unul ortodox, care sunt figurate şi în hărţile din acea perioadă. Demografia satului
are uşoare fluctuaţii (un maxim este înregistrat în 1890, când satul are 3580 de
locuitori), după care, în 1900-1910 se stabilizează la cca. 2500 de locuitori. În 1892
este consemnată şi structura etnică: satul are 2368 locuitori, din care 1453 maghiari ,
495 români, 332 sârbi şi 34 slovaci.
După război, începând în fapt cu 1919, Turnu este stabil din toate punctele de
vedere. În 1922, satul are 2265 de locuitori, scăderea demografică fiind pricinuită de
război. Mai este consemnat faptul că în 1930, familia Gyula încetează de a mai fi
proprietara Castelului, iar în 1938 castelul este demolat, cu excepţia unei anexe care
există şi astăzi.

2.2.2.2.3. Localitatea Sederhat

Evoluţia satului poate fi urmărită prin succesiunea hărţilor în care este figurată: cca.
1884 şi 1910. Dat fiind faptul că nu există modificări detectabile, se poate trage
concluzia că în jumătatea a doua a sec. XIX, aşezarea se constituie conform acelor
două străzi de care aminteam anterior. Această organizare nu se schimbă până în
perioada interbelică, când aparcelelalte două străzi perpendiculare pe cea principală
şi este edificată Biserica Catolică.
În ceea ce priveşte aşezările dispărute din arealul Sederhat-ului, ele au foat inserate
evoluţiei Pecicăi, cu care, în Evul Mediu şi până în momentul în care au dispărut, se
găseau într-o firească relaţie. Relaţia lor cu Sederhat nu există practic (datorită
marilor decalaje cronologice dintre ele şi aşezarea actuală), decât ca probabile situri
arheologice, pe care cercetări viitoare ar trebui să le detecteze şi cerceteze.

2.2.2.2.4. Localitatea Bodrogu Vechi

Satul medieval era într-o strânsă legătură cu mănăstirea (Hudus, Hodos, mai târziu
Hodoş-Bodrog), dar lipsa unor studii concertate împiedică relaţionarea tuturor
acestor informaţii, penru a obţine concluzii ferme şi sigure.
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Evul Mediu timpuriu
Ceea ce pare sigur este că vechea aşezare trebuie legată de cele două mănăstiri
amintite mai sus  (Hodosmonostura şi Hudusmonostura), care pot fi şi una singură,
scrisă diferit în documente. Concluziile extreme de ezitante şi incerte ale istoricilor
care s-au ocupat de această problemă sprijină indirect această ipoteză. Începuturile
tandemului mănăstire-sat sunt în sec. XII (1177, atestând existenţa mănăstirii) sau
XIII (prima atestare a satului, în 1233). Deasemenea, se poate pune în discuţie
problema satului de secol XI- XII care a fost descoperit în incinta actualei mănăstiri
Hodoş-Bodrog.
Din diferite motive conjuncturale, în sec. XV-prima jum. a sec. XVI se produc
numeroase schimbări de proprietate, satul fiind stăpânit succesiv de familiile
Czeczey, Szeri Pósa, Jaksics, Bessenyey şi Vizessy. Mănăstirea sau mănăstirile
dispar în cursul sec. XIII (Hudusmonostura în intervalul 1278-1292) sau către
sfârşitul sec. XVI (1597- ultima menţiune documentară a mănăstirii
Hodosmonostura). În ceea ce priveşte ultima menţiune, pare foarte probabil că se
produce o confuzie cu noua mănăstire ortodoxă Hodoş-Bodrog, atât timp cât în
1567-1579 este consemnată ca având 3 călugări, la fel cu aceasta din urmă.

Evul Mediu târziu
Este perioada în care se produce trasferul de funcţii religioase de la
mănăstirea/mănăstirile catolice la cea ortodoxă întemeiată de sârbi. Din cercetările
sumare arheologice rezultă că mănăstirea ortodoxă este edificată la sf. sec. XIV.
Aceasta conduce, inerent, la naşterea unei noi aşezări care să-i aparţină mănăstirii,
aşezare care va parcurge, cu sincope, probabil, întreg intervalul de timp până astăzi.
Pentru această perioadă, există consemnări ale continuităţii de existenţă a mănăstirii,
implicit a satului: 1606-1627 (Episcopului Sava al Ineului şi Lipovei dăruieşte satul
mănăstirii), 1651 (este consemnat Episcopul Sofronie ca rezidând în mănăstire),
1700 (mănăstirea este atacată de partizanii lui Francisc Rákoczi al II-lea), 1716
(mănăstirea este atacată de turci). Probabil aceeaşi soartă o are şi satul.

Epoca modernă (I)
Este epoca care debutează prin incorporarea zonei în Imperiul Habsburgic, după
care apar probleme de proprietate asupra satului. Mănăstirea îl pierde până în 1750,
când o parte dintre proprietăţi i se restituie prin intervenţia Casei de Habsburg.
Ridicarea Josefină surprinde satul în forma sa medieval-târzie, organizat liber în
nordul mănăstirii. Ambele se găseau într-o foarte amplă buclă a Mureşului, în nordul
său.

Epoca modernă (II) şi contemporană
Strict în legătură cu Bodrogu Vechi, această etapă începe odată cu sistematizarea
satului, probabil contemporană cu sistematizarea albiei minore a Mureşului. Ca
urmare, satului i se regularizează reţeaua stradală, iar tăierea buclei Mureşului
plasează mănăstirea Hodoş-Bodrog în sudul râului. În secolul XX are loc o extindere
minoră a satului către nord-vest. În ultima perioadă satul începe să fie părăsit de
locuitorii săi, care sunt înlocuiţi de orăşeni în căutare de case de vacanţă pe malul
Mureşului.

2.2.3. Evoluţia în ultimii 10 ani

Istoria zonei este una extrem de bogată, Pecica având o poziție cheie la nivel
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regional de-a lungul secolelor. Pe lângă agricultură, meșteșugurile locuitorilor din
zonă sunt cunoscute încă din antichitate (Cultura Periam-Pecica), iar schimburile de
materiale și obiecte se făceau pe Mureș. Datorită poziției sale, zona a fost adesea
teritoriu de frontieră, fapt care a determinat o serie de colonizări. Dezvoltarea Pecicăi
a fost una relativ constantă cu câteva puncte de creștere cheie: în secolul XVIII odată
cu cucerirea habsburgilor și transformarea structurii spațiale a localității, în anii 1960
odată cu începerea extracției de petrol și în ultimul deceniu după primirea statutului
de oraș. O nouă perioadă de creștere economică poate fi preconizată odată cu darea
în folosință a autostrăzii A1, a podului peste Mureș, dar și cu implementarea
măsurilor de dezvoltare a conurbației Timișoara-Arad.

Structura intravilanelor localităților și parcelarul nu prezintă mari modificări față de
perioada habsburgică  (excepție făcând satul Sederhat, înființat în secolul XX), în
schimb extravilanul localității Pecica cunoaște în ultimele decenii anumite schimbări
din cauza extinderilor zonelor industriale. Cu toate acestea, deși este oraș tangent
Municipiului Arad, fenomenul de suburbanizare încă este aproape inexistent, fapt ce
acordă timp pentru luarea măsurilor de prevenire.

Economia Pecicăi este multilateral dezvoltată, cea mai mare cifră de afaceri fiind
înregistrată de sectorul terțiar, urmată de cel secundar și apoi de sectorul primar.
Cultivarea cerealelor, procesarea produselor locale și industria ușoară sunt
principalele activități economice care cresc renumele orașului. Proximitatea de
centrul urban Arad constituie un avantaj pentru dezvoltarea economică a Pecicăi prin
asigurarea locurilor de muncă în domenii variate, prin oferirea unei piețe de schimb,
dar și prin asigurarea unei game mai largi de servicii pentru locuitorii. Numărul
spațiilor construite pentru instituții și dotări este semnificativ, cu o stare bună de
întreținere, iar spațiul public din zona centrală a trecut printr-un amplu proces de
regenerare.

Avantajele geografice, axele de comunicare, punctul de frontieră, istoria și resursele
naturale ale orașului sunt caracteristici care îi oferă o poziție regională preferențială
și o creștere economică ascendentă, pe toate cele trei sectoare. Însă, potențialul
existent al orașului, relevă faptul că există direcții de dezvoltare economică prea
puțin sau deloc exploatate, precum: potențialul turistic (ecoturism-Lunca Mureșului,
agro-turism în localități, turism cultural, arhitectural, meșteșugăresc, de aventură
etc.), apele geotermale, resursele de energie alternativă, agricultura organică, dar și
potențialul transfrontalier.

2.3. Relaţii în teritoriu. Prevederi de rang superior.

Din punct de vedere teritorial, Pecica se situează pe culuarul Mureșului, culuar ce
face legătura între Transilvania și Câmpia Panonică.
Orașul este situat în zona vestică a județului Arad, fâcând parte din polul
metropolitan cel mai vestic al României: conurbația Timișoara-Arad.
Orașul se învecinează la N cu orașul Battonya (jud. Bekes) din Ungaria – fiind
graniță națională, la NE cu comuna Iratoșu, la E cu Municipiul Arad, la SE cu
Comuna Zădăreni, la S cu comunele Felnac și Secusigiu, la V cu comuna Semlac și
la NV cu comuna Peregu Mare.
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Orașul Pecica este înfrățit cu orașul Battonya (Ungaria) și Woluwe-Saint-Pierre
(Belgia).

Orașul Pecica are în componenţă reședința Pecica și satele aparținătoare Turnu,
Sederhat și Bodrogu Vechi.

Pecica se află la cca. 20 km vest de centrul municipiului Arad, la cca. 25 km est de
orașul Nădlac, la cca. 26,5 km sud-vest față de orașul Curtici și la cca. 35,5 km est
față de orașul Sânnicolau Mare (jud. Timiș).
Local Pecica are o relaţie directă cu centrele de comună, Iratoșu la nord-est, situat la
cca.19,5 km, Felnac la sud-est, situată la cca.8,6 km, Secusigiu la sud-vest, situată
la cca. 11,6 km, Semlac la vest, situată la cca. 12 km şi Peregu Mare la nord-vest, la
cca. 14,7 km, polarizând în jurul său o parte din V-ul județului Arad.

Orașul Pecica se află pe Autostrada A1 (Nădlac-Timișoara), la intersecția drumului
național european DN 7-E68 Nădlac-Arad (București) cu  DJ 709 J Pecica-Iratoșu și
Pecica-Peregu Mare, DJ 709D Pecica Șeitin și DJ 709E Pecica-Sânpetru German
dar și pe DN 7B (localitatea Turnu) precum și pe calea ferată CF 223 Arad-Nădlac.

Orașul Pecica se află în zona I - vest a Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu Arad,
Sederhat și Bodrogu Vechi în zona III – vest a acestuia, iar Turnu în zona IV-vest a
acestuia.

În ceea ce priveşte modul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare al orașului
prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului de rang superior şi surprins de datele
la nivel judeţean şi local facem precizările de mai jos.

2.3.1. Extras din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional

Planul de Amenajare al Teritoriului Naţional cuprinde prevederi cu caracter general
referitoare la teritoriul administrativ Pecica, după cum urmează:

 Legea 363 din 2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a I-a – Rețele de transport:

o la Anexa 1-Direcții de dezvoltare, Rețeaua de căi rutiere, cuprinde
Autostrada 1.01. Nădlac-Arad-Timișoara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pitești-
București-Lehniu-Fetești-Cernavodă-Constanța: Coridorul
paneuropean de transport multimodal IV, rețeaua TEN-R;

o la Anexa 5-Direcții de dezvoltare, Rețeaua de căi navigabile interioare și
porturi, cuprinde la 1. Căi navigabile la care se vor executa lucrări de
amenajare: Râul Mureș, de la frontieră până la Alba Iulia; la punctul
5. Porturi noi, pe râul Mureș, la Arad;

 Legea 17 din 1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a II-a – Apa:

o la secţiunea Resurse de apă dulce, Anexa 2, cuprinde arealul Pecica ca
zonă cu resurse de apă subterană cu vulnerabilitate ridicată, care
necesită măsuri prioritare de protecție;

o la secţiunea Apă pentru populație, Anexa 4, cuprinde arealul Pecica în
zone cu disfuncționalități mari în alimentarea cu apă și/sau canalizare a
mmunicipiilor și orașelor, care necesită lucrări hidroedilitare de



126

reabilitare și dezvoltare;
o la secţiunea Apă pentru industrie, Anexa 6, cuprinde arealul Pecica în

zone cu resurse de apă poluate de industrie, care necesită măsuri de
reabilitare pe termen lung, respectiv Mureșul ca și curs de apă de
categoria III de calitate;

 Legea 5 din 2000, privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a III-a – Zone protejate:

o Anexa II încadrează zona Pecica în arealul cu zone protejate –
rezervatii și monumente ale naturii;

o Anexa IV încadrează zona Pecica în arealul cu concentrare foarte mare
a patrimoniului construit cu valoare culturală, de interes naţional.

 Legea 351 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi încadrează orașul Pecica
la rangul III – oraș (între 5000-30000 locuitori). Elementele și dotările minime
obligatorii ale localităţilor urbane de rang III, precizate în lege, în raport cu
situația existentă a orașului, sunt următoarele:

o rază de deservire: 10-20 km – are;
o accesul la căile de comunicație: acces direct la drum național sau

județean, la centru de rang superior și legături facile cu localitățile din
zona de influență – are;

o funcțiuni economice: capacități de producție din domeniul secundar
(industrie prelucrătoare și construcții), terțiar (servicii sociale și
comerciale) și primar (industrie extractivă, agricultură, piscicultură,
silvicultură) – are;

o administrație publică, autorități: primărie – are, judecătorie-parchet-
tribunal – nu are (aparține de Judecătoria Arad, Tribunalul Arad),
notariat – are, sedii judecătorești și asociații: pentru diferite asociații -
are;

o educație: învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal – are;
o sănătate, asistență socială: spital general sau secție spital – nu are,

maternitate – nu are, dispensar policlinic – are, secție de salvare – are,
creșă – nu are, farmacie – are, cămin de bătrâni - are;

o cultură: casă de cultură – are, cinematograf – are, bibliotecă publică –
are, muzee – are, sală de expoziții – are, club – are;

o comerț, prestări servicii: magazine universale și magazine
specializate – are, piață agroalimentară – are;

o turism: hotel de două stele cu minim 50 de locuri – are;
o finanțe-bănci, asigurări: sucursale sau filiale de bănci – are, instituții

de credit și societăți de asigurare - are, C.E.C – are;
o sport, agrement: terenuri, eventual stadion mic – are, săli de sport,

eventual pentru competiții locale – are, grădini publice și alte spații verzi
– are;

o protecția mediului: serviciu de protecție a mediului – nu are;
o alimentare cu apă și canalizare: rețele de alimentare cu apă – are,

sistem colector de canalizare – are, stație de epurare – are;
o culte: lăcaș de cult – are;
o transport-comunicații: autogară, eventual gară – are, poștă – are,

centrală telefonică – are;
o ordine, securitate: sediu de poliție – are, sediu jandarmerie –are;

Se observă că majoritatea dotărilor sunt acoperite, cele necesare încă
reprezentând extinderi ale dotărilor existente în domeniul respectiv; cele mai
puțin acoperite sunt judecătorie/spital.
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 Legea 575 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural:

o încadrează prin anexa nr. 2 Cutremure de pământ, teritoriul
administrativ Pecica în zone pentru care intensitatea seismică,
echivalentă pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a
teritoriului României, este VII (exprimată în grade MSK), iar perioada de
revenire de 50 de ani. Astfel teritoriul administrativ este considerat prin
această lege ca zonă cu risc natural seismic.

o încadrează prin anexa nr. 4a Inundații, teritoriul administrativ Pecica în
zone cu risc de inundații pe cursuri de apă.

 Legea 190 din 2009 privind aprobarea Ordonanţa de Urgenţă 142 din 2008,
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a
VI-a – Zone cu resurse turistice, include Pecica la un nivel de concentrare
mic-mediu a resurselor turistice, naturale şi antropice.

 celelalte secţiuni ale PATN: secţiunea VII-infrastructura pentru educaţie şi VIII
– zone rurale sunt în curs de întocmire, astfel că nu se poate face încă referire
la acestea.

2.3.2. Extras din alte strategii teritoriale naționale

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR).
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) este documentul director la
nivel național care stabilește o serie de obiective, fundamentate pe analiza zonelor
cu specific geografic. Astfel are loc zonificarea teritoriului național și diagnosticarea
diferențială. Orașul Pecica se încadrează în două tipuri de zone: a. zone urbane
(Orașe mici) și b. zone transfrontaliere.

a. Zone Urbane
Din cele trei categorii de orașe mici, Pecica face parte din cele mai puţin dezvoltate
ale căror zone de influenţă sunt înglobate în zona de influenţă a unui oraş mai
dezvoltat - Municipiul Arad. Unele oraşe mari precum Aradul înglobează chiar mai
multe centre urbane mici din judeţ în zona lor de influenţă: Curtici, Nădlac și Pecica.
Conform Studiului de fundamentare PATN-Rețea de localități, Pecica este un oraș cu
zonă de influență în consolidare și face parte din singurul areal la nivel național
alcătuit din localități urbane mici cu arie de influență în extindere.

Rolul oraşelor mici este de a contribui la dezvoltarea zonei înconjurătoare prin
dezvoltarea ca:

- centre de piaţă pentru produsele agricole din comunele învecinate (pentru
consumatorii locali și ca puncte de legătură către pieţele naţionale şi de
export);

- centre de producţie şi distribuţie a bunurilor şi serviciilor către ruralul învecinat;
- centre de creştere și de consolidare pentru activităţile non-agricole și ocupare

prin dezvoltarea de IMM-uri sau prin localizarea unor filiale ale unor
întreprinderi mari, prin cererea de forţă de muncă neagricolă scăzând astfel
presiunea asupra oraşelor mari.

Din Analiza SWOT asupra zonelor urbane din SDTR, următoarele concluzii se
adresează și orașului Pecica:
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- puncte tari: apariţia parcurilor industriale, tehnologice și a clusterelor;
existenţa unui patrimoniu cultural-istoric deosebit: centre isorice, vestigii
arheologice, monumente istorice și arhitecturale; foarte bună conexiune la
rețelele de telecomunicații; prezența rețelei de transport feroviar;

- puncte slabe: îmbătrânirea populaţiei urbane; economia informală; parte din
noile dezvoltări urbane (locuințe individuale) nu sunt conectate la reţelele
edilitare; lipsa reconversiei funcţionale a marilor frişe industriale; degradarea
fondului construit în zonele istorice;

- oportunități: potenţial pentru cooperarea transfrontalieră (orașe dublete);
existenţa de rezerve de teren în cadrul oraşelor, prin reconversia funcţională
a fostelor zone industriale sau militare, în care pot fi realizate noi imobile de
locuințe; existenţa programelor naţionale destinate extinderii și modernizării
reţelelor edilitare; posibilitatea utilizării unor fonduri europene disponibile în
vederea sprijinirii dezvoltării sectorului cultural; potențial turistic;

- amenințări: mobilitatea externă; lipsa unei dezvoltări coordonate a localităţilor
(cooperarea urban-rural, urban-urban) va conduce la o dezvoltare haotică și
nesustenabilă a acestora; lipsa unor politici de locuire.

La nivel național, documentul director SDTR cuprinde o serie de măsuri teritoriale
pentru zonele urbane. Dintre aceste măsuri subliniem: dezvoltarea și diversificarea
infrastructurii de transport între orașele mari (cu o populație peste 100.000 de
locuitori) și zona de influență urbană; extinderea și dezvoltarea infrastructurii de
utilități publice în vederea conectării și asigurării accesului populației la servicii de
calitate; renovarea patrimoniului urban construit și̧ punerea în valoare a identității
arhitecturale; realizarea unei politici în domeniul locuirii; asigurarea unei mobiliății
urbane crescute prin crearea unor sisteme integrate de transport care să gestioneze
în mod eficient fluxurile de persoane. Se recomandă realizarea unui sistem eficient
de instrumente de management privind folosirea și protejarea terenurilor pentru:
protejarea resurselor sensibile de teren; managementul terenurilor vulnerabile la
dezastre naturale sau induse de om; protejarea resurselor culturale; conservarea
spațiilor libere; descurajarea expansiunii teritoriale; protejarea terenului agricol.

Dezvoltarea teritoriului orașului este dependentă de asigurarea unui grad crescut
de accesibilitate și legături de transport diversificate către marile centre urbane.
Orașul Pecica, va cunoaște o dezvoltare economică dependentă de Municipiul Arad.
Numărul căilor de transport și varietatea tipurilor de transport sunt două aspecte
cheie necesare asigurării unei astfel de dezvoltări. Ca și în cazul atragerii populației,
capacitatea de atragere a investițiilor depinde de conectivitatea și accesibilitatea
forței de muncă. Se propun următoarele măsuri: modernizarea drumurilor și a
infrastructurii feroviare; subvenționarea transportului în comun pentru a asigura
conexiunea dintre centrele urbane și zonele rurale; extinderea pistelor de biciclete,
inclusiv în zonele periurbane, și amenajarea de sisteme de tip “bike-sharing”. De
asemenea, se va încuraja în general dezvoltarea transportului public care contribuie
la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

b. Zone transfrontaliere
Analiza zonelor transfrontaliere remarcă avansul mult mai mare al zonei de frontieră
cu Ungaria în comparație cu celelalte zone de frontieră naționale. Un aspect
important care determină evoluția relațiilor transfrontaliere este apartenența statului
vecin la UE: zonele învecinate cu Bulgaria și Ungaria au avans de dezvoltare față de
celelalte. Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri, transport (rutier și/sau fluvial) și
servicii trebuie să constituie o prioritate a acestor zone. În același timp, este de
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remarcat faptul că există o dimensiune transfrontalieră în ceea ce privește inițiativele
existente în domeniul turismului.

Din Analiza SWOT asupra zonelor transfrontaliere, următoarele concluzii se
adresează și orașului Pecica:

- puncte tari: potențial agricol însemnat generat de condițiile fizico-geografice
(extinderea terenului arabil); prezența unor sectoare industriale cu valoare
adăugată ridicată (automotive – Dolj, Timiș, Arad); prezența unor parcuri
industriale; forță de muncă ieftină;

- puncte slabe: declinul demografic cauzat în principal de mobilitatea netă
negativă; degradarea infrastructurii feroviare;

- oportunități: reţelele trans-europene care traversează zonele transfrontaliere;
existența minorităților etnice de pe ambele părți ale unor frontiere; posibilități
de navetism (Ro-Hu); condiții favorabile pentru producția energiilor
regenerabile; crearea de infrastructură de afaceri comună; elaborarea unor
strategii comune de dezvoltare la diferite niveluri administrative;

- amenințări: accentuarea declinului demografic și a fenomenului de îmbătrânire
demografică; mobilitatea forței de muncă calificate în statele UE dezvoltate;
birocrația și lipsa armonizării normelor tehnice, a sistemelor investiționale, cât
și implementarea politicilor publice regionale/naţionale eligibile pentru proiecte
de cooperare teritorială europeană.

Măsurile teritoriale pentru zona transfrontalieră de vest cu Ungaria, sunt: dezvoltarea
rețelei de localități prin concentrarea eforturilor pe axe de dezvoltare și comunicații
(Pecica este inclusă în axa de dezvoltare Timișoara – Arad – Szeged; sunt necesare:
reabilitarea și modernizarea căilor ferate și implementarea sistemelor de transport în
comun ecologic transfrontalier); managementul integrat al resurselor de apă la nivelul
bazinelor hidrografice în scopul asigurării calității apelor și reziliența la catastrofe
naturale și tehnologice; dezvoltarea și consolidarea serviciilor medicale și de urgență
pentru zona transfrontalieră.

SDTR propune trei modele de dezvoltare urbană cu relevanță pentru planificarea
dezvoltării rețelei de localități în perspectiva orizontului de timp 2035. Pecica face
parte din modelul centrelor urbane cu profil specializat, proiectele posibile pentru
această categorie fiind:

- valorificarea expertizei în domeniul de specializare;
- încurajarea dezvoltării în alte domenii pentru diversificarea economiei;
- sprijin pentru accesul IMM-urilor locale pe pieţe noi;
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- construire/reabilitare infrastructură de turism;
- crearea unor centre de informare și promovarea resurselor turistice naturale şi

antropice;
- programe de adaptare învăţământ liceal la specificul zonei;
- crearea centrelor de colectare cereale, legume, fructe, conform specificului

local, creare/reabilitare silozuri, crearea de unităţi de prelucrare produse
agricole promovarea activităţi piscicole în localităţile cu tradiţie.

Obiectivele generale elaborate de SDTR pentru orizontul de timp 2035 orientează
procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului. Astfel, demersurile strategice
angrenate de SDTR sunt încadrate în 5 obiective generale (OG) de o importanţă
deosebită pentru teritoriul național, fiecare obiectiv general având o serie de obiective
specifice (OS), dintre care, pentru Pecica, subliniem:
OG 1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european
prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și
broadband.

Figura 1.8 Ordonarea după prioritate a investițiilor în infrastructura culturală
Sursă: autorii, după Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei (SDTR, figura 57)

OG 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și
serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate,
atractive şi incluzive:

- asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a
localităților urbane și rurale, problemele de mai jos reprezintând o prioritate de
intervenție:

 alimentarea cu apă potabilă, realizarea rețelei publice de canalizare
 rețeaua publică de alimentare cu energie electrică în zonele noi
 alimentarea cu gaze
 alimentarea cu energie termică
 acces la internet
 educaţie şi formare: dotări deficitare ale unităţilor şcolare şi preşcolare

(mobilier, utilităţi de bază, sisteme de încălzire, materiale didactice,
echipamente IT, lipsa personalului didactic calificat în unele şcoli, etc.);
nivel scăzut de instruire al populaţiei rurale;

 servicii medicale
 servicii sociale pentru vârstnici, copii
 infrastructura culturală (cămine culturale): în prezent, din cauza reducerii
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sprijinului financiar acordat domeniului, deşi majoritatea căminelor
culturale beneficiază de un sediu propriu, dotarea acestora este
nesatisfăcătoare.

Harta de mai sus prezintă comunele cu cea mai mare nevoie de investiții în
infrastructura culturală, necesară în vederea creșterii calității vieții locuitorilor existenți
și creșterii atractivității comunei pentru atragerea de locuitori (și implicit forță de
muncă). Observăm că, în ceea ce privește infrastructura culturală, orașul Pecica
înregistrează cea mai mare nevoie de investiție.

- creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor
rezidenţiale și dezvoltarea unor spaţii publice de calitate (spații verzi, locuri de joacă,
zone pietonale, de agrement); Îmbunătăţirea spaţiilor publice prevede implicit
creşterea calităţii peisajului; modernizarea drumurilor comunale, inclusiv amenajarea
trotuarelor și a pistelor de biciclete; realizarea de spații publice de recreere sau spații
de tipul târgurilor (care devin totodată locuri de socializare și stimulatori ai dezvoltării
economice). Aceste spații publice sunt esențiale pentru menținerea populației locale,
mai cu seamă a populației tinere;

- asigurarea unei diversificări a serviciilor sociale la nivelul teritoriului și
îmbunătățirea gradului de acces al populației prin asigurarea unei distribuţii echitabile
și echilibrate.
OG 3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane. Legătura cea mai
evidentă dintre potenţialul natural și activităţile economice locale este exemplificat de
activităţile turistice. În Pecica se pot valorifica: situl Natura 2000-Lunca Mureșului,
siturile arheologice și patrimoniul construit, apele geotermale, dezvoltarea activităţilor
economice legate de ecoturism, urmărite și cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii
locuitorilor din aceste regiuni. Sub sfera turismului, în U.A.T.-ul Pecica se poate
valorifica și dimensiunea culturală (turism meşteşugăresc, gastronomic, arhitectural,
etnofolcloric, etc.), funcţională (agroturism, ecoturism ş.a.), tematică (legate de
specificul unor anumite activităţi: dezvoltarea unor pensiuni viticole, pomicole, pentru
creşterea animalelor, piscicole, hipice etc.) sau chiar legate de dezvoltarea turismului
de aventură.

OG 4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de
identitate teritorială. Dintre măsurile care se propun pentru sistemul teritorial al
componentelor naturale, cele mai relevante pentru Pecica sunt:

- realizarea de amenajări tehnice pentru valorificarea potenţialului de energie
regenerabilă a teritoriului național. Această măsură va crește reziliența
României în caz de criză energetică prin diminuarea dependenței față de
importuri;

- dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement prin conceperea și
promovarea de trasee turistice tematice și integrate teritorial, inclusiv
realizarea de infrastructură de informare și semnalizare turistică, conservarea
patrimoniului imaterial și promovarea tradițiilor locale;

- valorificarea peisajelor unice din cadrul sitului Natura 2000 (în cazul de față
lunca Mureșului); Este imperioasă gestionarea corespunzătoare și cu mare
atenție a acestor zone prin dezvoltarea „infrastructurii verzi" (piste și poteci),
evitarea fragmentării peisajelor, reducerea impactului antropic, realizarea
camping-ului organizat (care permite un contact strâns cu natura, dar poate fi
controlat);

- extinderea și dezvoltarea infrastructurii de colectare a apelor uzate;
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- urmărirea programelor de împăduriri, programe de refacere și protejare a
coridoarelor ecologice şi de creare a unor zone de protecție a naturii și a vieții
sălbatice;

- diminuarea dezvoltării extensive a localităților și a infrastructurilor.

OG 5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare
teritorială:

- creșterea capacității de planificare a autorităților publice, în scopul asigurării
unui management eficient și durabil al patrimoniului local;

- consolidarea instrumentelor de planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol în
gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a
teritoriului).

În concluzie, pentru o dezvoltare durabilă la nivelul teritoriului național, în beneficiul
tuturor cetățenilor, SDTR stabilește 10 linii directoare de planificare obligatorii în
direcționarea planurilor de dezvoltare cu impact teritorial. Cele mai relevante linii
directoare, pentru dezvoltarea sustenabilă și economică a orașului Pecica, sunt:
1. Încurajarea concentrării locuirii în intravilanul existent al unităților administrativ –
teritoriale și limitarea dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu
infrastructură tehnico-edilitară pentru o calitate a locuirii crescută și costuri reduse
pentru infrastructura de bază.
2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice amplasate
la limita exterioară a intravilanului unităților administrativ – teritoriale. Mixarea zonelor
industriale şi a celor rezidenţiale duce la scăderea nivelului de trai și la probleme
sociale. În același timp, concentrarea activităților industriale contribuie la economii de
aglomerație.
3. Încurajarea construirii în zone industriale dezafectate (brownfields) și limitarea
extinderii nejustificate a intravilanului ca urmare a dinamicii populației și a dinamicii
economice - interzicerea construirii în zone verzi.
4. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale. Scopul
urmărit este păstrarea specificului fiecărui tip de zonă și dezvoltarea acelor elemente
proprii de potențial în vederea asigurării unei sinergii între zonele urbane și rurale
(spre exemplu dezvoltarea turismului local).
5. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde pentru un teritoriu național
eficient și sustenabil din punct de vedere energetic, în condițiile riscului energetic
crescut de la nivel european. Producerea energiei „verzi” prin valorificarea resurselor
regenerabile (apă, aer, sol, floră, faună sălbatică, inclusiv cele inepuizabile: energia
solară, eoliană și geotermală).
6. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de
mobilitate.

2.3.3. Extras din alte prevederi teritoriale regionale

Oraşul Pecica face parte din Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-Criş-Mureş-Tisa
(DKMT), iar ca regiune atât a acesteia cât şi naţională din Regiunea V Vest a
României.

Euroregiunea transfrontalieră Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT), este este o
cooperare trilaterală între regiuni din România, Ungaria şi Republica Serbia, diferite
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în ceea ce priveşte mărimea, populaţia, economia, dar legate prin interese comune
în promovarea dezvoltării socio-economice a întregii arii de cooperare. Aceasta este
formată pe lângă Regiunea de Vest a României, judeţele Csongrád, Békés, Bács-
Kiskun ale Ungariei şi Provincia Autonomă Voivodina a Serbiei. Obiectivul DKMT
este dezvoltarea şi lărgirea relaţiilor dintre comunităţi locale şi reprezentanţi ai
autorităţilor locale în domeniul economic, educaţie, cultură, sănătate, ştiinţă şi
sport, precum şi cooperarea lor în vederea integrării în procesele moderne ale
Europei. Domeniile de cooperare sunt: relaţii economice, construirea unor facilităţi
de infrastructură în transport şi comunicaţii, mediu, turism, ştiinţă, cultură, educaţie,
sănătate, sport şi relaţii ale societăţii civile, protecţie civilă şi apărare împotriva
dezastrelor. Din punct de vedere teritorial, cea mai importantă relaţie a teritoriului
Pecicăi este cea est-vest, atât pe trasee terestre cât şi pe Mureş. Astfel că
importanţa traseelor pe această direcţie depăşeşte teritoriul unităţii administrativ
teritoriale orăşeneşti, judeţene şi naţionale.
Pecica se află în primul rând înscris în ”patrulaterul” transfrontalier Timișoara-Arad-
Bekescsaba-Szeged, patrulater care are o singură diagonală teritorială: Arad-
Szeged, pe care se află și orașul Pecica. Această figură geometrică spațială este
formată din două triunghiuri, care au ca vârfuri, polii urbani de mai sus, iar traseul
laturilor triunghiurilor este format din mici orașe cu rol de echilibru in teritoriu. Astfel
putem defini următoarele structuri:

a) Triunghiul ARAD-SZEGED-BEKESCSABA, care în formula sa completă poate
fi definit astfel: ARAD-Pecica-Nădlac-Mako-SZEGED-Hodmezovasarrhely-
Oroshaza-BEKESCSABA-Curtici-ARAD

b) Triunghiul TIMIȘOARA-SZEGED-ARAD, care în formula sa completă poate fi
definit astfel: TIMIȘOARA-Sânnicolau Mare-SZEGED-Mako-Nădlac-Pecica-
ARAD-(Orțișoara)-TIMIȘOARA
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În ceea ce privește legăturile teritoriale terestre între Pecica şi Voivodina, acestea se
realizează pe traseul triunghiului transfrontalier ARAD-NOVI SAD-SZEGED. Acest
triunghi se poate defini complet astfel:

- ARAD-Kikinda-Becej-NOVI SAD-Srbobran-Backa Topola-Subotica-SZEGED-
Mako-Nădlac-Pecica-ARAD.

Acesta reprezintă o relație transfrontalieră ”completă” a euroregiunii DKMT, pentru că
cuprinde toate cele trei țări ale euroregiunii.

În situația Pecicăi, a fost deja realiza un studiu în perioada 2010-2011 în cadrul
proiectului ”Joint planning of the road construction between Pecica-Battonya”,
acronim ROAD PLANNING prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-
România 2007-2013 şi finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, completat de co-finanţarea naţională a celor două state
membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al
proiectului este realizare studii necesare reabilitării unui drum de cca.12km din zona
transfrontalieră între Pecica şi Battonya, drum care serveşte în special pentru
agricultorii din cele două localităţi. Scopul Programului de Cooperare este de a
apropia actori economici, persoane şi comunitati, cu scopul de a exploata mai
eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontieră. Reabilitare
acestui drum, care preia de fapt traseul vechii căi ferate Pecica-Battonya, desființată,
va avea și un PTF temporar.

Regiunea de Dezvoltare Vest este compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş. Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 preia majoritatea
prevederilor la nivel naţional şi euroregional.

Totuși la acest nivel, au fost definite relațiile spațiale principale are Regiunii, și care,
în ceea ce privește orasul Pecica, sunt sintetizate în schemele de mai jos:
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Se pot observa următoarele concluzii spațiale:
- Pecica face parte din axa de polarizare Timișoara-Arad (axă N-S);
- Totuși direcția principală de dezvoltare teritorială este E-V;
- Pecica este parte din zona periurbană Arad, însă cu o densinate mai mică

decât Curtici, Livada, Vladimirescu, Ghioroc sau Frumușeni, fiind situat în
zona de influență teoretică a Aradului; deci are un potențial de densificare;

- Influența teritorială a Pecicăi este mică, dar este în expansiune; Nădlacul este
mai bine plasat ca arie de influență, având șanse mai mari de creștere a
influenței sale în teritoriu;

- Pecica se află foarte aproape de infrastructura majoră europeană:
o Aeroportul Internațional ”Aurel Vlaicu” Arad;
o Traseul viitor navigabil al Mureșului (Alba Iulia-Tisa);
o CF Arad-Nădlac, cu perspective de a fi legat cu Szeged (conform și

Plan Spațial jud. Csongrad - HU);
o A1; E 68 – trasee transfrontaliere rutiere europene, din care A1 –

culuarul Paneuropean IV.
- Pecica este înscrisă ca localitate cu cea mai mare evoluție demografică a

localităților urbane din regiune, alături de Recaș, în perioada 2007-2011;
- De asemenea este încadrată la un procent foarte mare de spații verzi pe cap

de locuitor din regiune (30-50 mp/loc);

Pentru o strategie de creştere economică puternică, cu valoare adăugată mai ridicată
și cu egalitate spațială, raportul „Creşterea Competitivităţii și Specializare
Inteligentă în Regiunea Vest din România, Evaluarea geografiei economice:
Provocări legate de dezvoltarea teritorială în Regiunea Vest”, Martie 2013, expune
câteva direcții de dezvoltare:

 Îmbunătăţirea conectivităţii cu conurbaţia Timişoara-Arad
Reducerea disparităţilor teritoriale în Regiunea Vest prin îmbunătăţirea conectivităţii
interne cu conurbaţia Timișoara-Arad- motorul de dezvoltare al regiunii. Măsuri:
extinderea zonelor de captare pentru a absorbi o forţă de muncă navetistă mai mare
în regiune şi îmbunătăţirea conectivităţii generale (căi ferate, transport în comun)
pentru a permite firmelor, angajaţilor şi consumatorilor din regiune să beneficieze de
acces la o piaţă mai întinsă.

 Susţinerea antreprenoriatului şi a dezvoltării IMM-urilor
Acest lucru trebuie realizat în contextul strategiilor de dezvoltare economică locală
stabilite în jurul surselor localizate de avantaj comparativ.

 Promovarea strategiilor de dezvoltare economică locală
Există multe surse localizate de avantaj comparativ, inclusiv dezvoltarea potenţialului
agricol organic, turismul şi dezvoltarea durabilă în domeniul energiei (inclusiv
eoliene, fotovoltaice, geotermale), pentru a numi doar câteva. Provocarea constă în a
cuantifica oportunităţile, a identifica ceea ce va fi necesar pentru a le valorifica, şi a
mobiliza resurse pentru realizarea acestora. Acest lucru se poate face efectiv prin
elaborarea de jos în sus a strategiilor de dezvoltare economică locală, de către
părţile interesate locale, bazându-se pe patrimoniul local.

 Construirea capacităţii instituţionale locale
Strâns legată de punctul de mai sus, dezvoltarea şi realizarea strategiei vor depinde
de asigurarea faptului că instituţiile locale sunt reprezentative, orientate către viitor şi
capabile (în ceea ce priveşte atât experienţa cât şi resursele).



138

2.3.4. Extras din Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean

La nivel județean, documentul director cu rol de corelare a dezvoltării în teritoriu şi
având caracter prospectiv este Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Arad
(PATJ Arad) cu Strategia de Dezvoltare Spaţială a Judeţului Arad (SDSJA),
realizat în 2009, care propune ca obiectiv fundamental: „dezvoltarea echilibrată a
teritoriului judeţean, prin optimizarea utilizării resurselor şi valorificarea şanselor de
dezvoltare, în vederea creării premizelor de dezvoltare economică şi socială eficientă
şi durabilă, a creşterii calităţii vieţii locuitorilori şi în condiţiile protejării mediului
natural”.

Axele de dezvoltare de pe teritoriul județului Arad se suprapun pe traseul
magistralelor de transport european (Coridor IV de transport european, reţeaua TEN)
şi pe reţeaua majoră propuse prin Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de transport. Astfel, județul
Arad este traversat de două axe majore de interes: Timișoara-Oradea și Nădlac-
Arad-Deva (care traversează teritoriul orașului Pecica).

Figura 1.9 Contextul suprateritorial- elemente care condiționează dezvoltarea
Sursă: autorii, după PATJ Arad 2009, Planșa 8

Programul de măsuri propus prin Strategia de Dezvoltare Spaţială a Judeţului Arad
(SDSJA) cuprinde trei direcții principale: Structura teritoriului, Structura socio-
demografică și Structura activităților. Măsurile specifice care vizează orașul Pecica,
sunt:

- îmbunătățirea calității apei prin realizarea unor staţii de epurare a apelor
uzate;

- stabilizarea solului din zone vulnerabile afectate de activitățile antropice, prin
monitorizarea zonelor critice cu lucrari de decopertare, excavare și exploatare
a hidrocarburilor (Sederhart, Pecica, Turnu, Bodrogu Vechi);
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- identificarea, atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive ale
cutremurelor prin realizarea planurilor de apărare împotriva efectelor
seismelor, Pecica fiind unitate administrativ teritorială aflată în zone cu
intensitatea seismică VII;

- implementarea unui sistem integrat (la nivel județean) de gestionare a
deșeurilor prin realizarea unor stații de transfer - una în localitatea Pecica;

- asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei prin înființarea de spitale;

- reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
- respectarea distanţelor de siguranţă faţă de conductele de transport ţiţei

(solicitarea avizului societăţii Conpet S.A. Ploieşti, unicul concesionar al
SNTTGCE);

- realizarea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane Arad,
Pâncota, Sântana, Ineu, Pecica, Curtici, Lipova pentru crearea unui sistem
urban policentric eficient, bazat pe complementaritate;

Măsurile specifice pentru orașul Pecica, expuse în SDSJA, care au un impact direct
asupra dezvoltării economice:

- dezvoltarea integrată la nivel județean a zonelor cu concentrare de valori de
patrimoniu cultural, Pecica aparținând de o zonă cu concentrare foarte mare a
patrimoniului cultural- Valea Mureşului, împreună cu mun. Arad, oraşul Lipova,
oraşul Nădlac şi comunele Seitin, Secusigiu, Felnac, Zădăreni, Şagu, Vinga,
Fântânele, Frumuşeni, Vladimirescu, Zăbrani, Conop, Bata, Bârzava, Birchiş,
Vărădia de Mureş, Săvârşin, Petriş;

- dezvoltarea serviciilor de transport şi a celor conexe în localităţile adiacente
reţelei majore rutiere şi feroviare; de asemenea amintim potențialul generat de
posibilitatea reluarii legăturii feroviare Arad-Nădlac-Szeged, prevăzută în PATJ
Arad, dar și în Planul Spațial al județului Csongrad (întreruptă actualmente
între Nădlac și Nagylak, în zona frontierei). Un alt punct esențial de precizat
este faptul că râul Mureș este prevăzut ca arteră navigabilă atât în PATN, cât
și în PATJ Arad.

- îmbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici, conform legislaţiei
în vigoare (Legea 351/2001) pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor centrale,
echilibrarea reţelei de localităţi şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor;

- dezvoltarea învăţământului vocaţional corelat cu specificul activităţilor din
zonă, în domenii cum sunt: tehnologiile ambientale de refacere a mediului,
informatică, turism, textile, prelucrarea lemnului / produselor alimentare,
agricultură/silvicultură s.a.;

- dezvoltarea industriei extractive în condiţii de performanţă la Turnu;
implementarea unor tehnologii de depoluare a apei freatice, poluată cu
produse petroliere; eliminarea posibilităţilor de scurgere pe sol şi implicit în
pânza freatică a petrolului în zonele de extracţie Pecica, Turnu, Sederhat şi
Bodrog;

- crearea unor aglomerări urbane transfrontaliere în relaţie cu centrele urbane
situate în zona frontalieră atât din România cât şi din Ungaria: Battonya-
Turnu;

- dezvoltarea capacităţilor turistice în localitatea Pecica;
- crearea de parcuri industriale şi tehnologice.

Măsurile generale expuse în SDSJA, dar care pot avea un impact semnificativ
asupra economiei orașului Pecica sunt:
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În sectorul primar:
- diversificarea producţiei agricole prin creşterea productivităţii terenurilor,

creşterea varietăţii producţiei vegetale, relansarea sectorului zootehnic;
- stimularea producătorilor agricoli de a cultiva plante pentru producerea de

biodiesel (rapiţă, floarea soarelui, soia);
- extinderea măsurilor de îmbunăţăţiri funciare;
- dezvoltarea serviciilor productive în agricultură: creşterea gradului de

mecanizare în agricultură prin sporirea numărului de tractoare şi maşini
agricole; sprijinirea micilor producători agricoli în vederea aplicării noilor
tehnologii de producţie;

- creşterea competitivităţii sectorului agricol: transformarea fermelor de
semisubzistenţă, dar care şi comercializează o parte din producţie, în
exploataţii comerciale viabile; crearea unui sistem de stimulente speciale
pentru populaţia agricolă în scopul de a diversifica activităţile în cadrul fermei
agricole individuale;

- stimularea activităţii în domeniul agriculturii ecologice prin acordarea de
stimulente, sprijin și prin informare;

- dezvoltarea ofertei de servicii şi produse ale pădurii altele decât lemnul:
elaborarea planurilor de management cinegetic şi piscicol pentru fondurile de
vânătoare şi pescuit; înfiinţarea şi dezvoltarea unor centre de promovare a
afacerilor în sectorul forestier.

În sectorul secundar:
- promovarea specializării funcţiilor economice ale localităţilor în paralel cu

asigurarea relaţiilor de complementaritate în zonele de cooperare, pentru
eficientizarea utilizării resurselor;

- valorificarea resurselor de energie alternative: solară, geotermală, eoliană,
biomasă;

- creşterea competitivităţii produselor industriale: restructurare,
retehnologizarea, modernizare a unităţilor industriale vechi, marketing
performant - specializarea pe sectoare performante şi cu tradiţie: prelucrarea
lemnului/mobilă, utilaje de maşini/componente, prelucrarea produselor
agricole;

- revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale și sprijinirea diversificării economice în
spaţiul rural.

Pecica se numără printre localităţile județului Arad a căror bază economică este
dominată de activităţile industriale din sectorul extractiv, fapt ce îi provoacă un
handicap major pentru dezvoltarea urbană integrată deoarece dependenţa
economică şi socială a acestor oraşe de una sau mai multe sectoare industriale este
critică în condiţiile în care acestea traversează o perioadă dificilă de restructurare
industrială.

În sectorul terțiar:
- sprijinirea inovării tehnologice şi cercetarii aplicate, a transferului tehnologic de

la universităţi la administraţia publică şi întreprinderi, precum şi prin
promovarea introducerii inovării în sectorul productiv, în administraţie, în viaţa
cotidiană şi dezvoltarea a pieţei pentru o nouă generaţie de produse şi servicii;

- dezvoltarea industriilor culturale şi conexe, ca alternative la procesul de
dezindustrializare a judeţului;



141

- sprijinirea activităţii IMMurilor: stimularea creșterii numerice a acestora, a
creșterii competitivității, dezvoltarea relațiilor internaționale, digitalizare,
cercetare și inovare, întrucât acestea creează locuri de munca şi au
flexibilitatea necesară să se adapteze cerinţelor unei economii de piaţă
dinamice

În sfera turismului:
- dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând monumente şi

ansambluri de arhitectură, în scopul gestionării şi valorificării în comun a
acestora în corelare cu itinerariile turistice (trasee culturale);

- valorificarea prin proiecte culturale complexe a patrimoniului cultural şi
etnografic;

- realizarea de programe de valorificare a patrimoniului cultural împreună cu
patrimoniul natural valoros- promovarea unor zone specifice: Valea Mureşului;

- reabilitarea caselor de cultură existente, cluburilor, sălilor de bibliotecă şi
revenirea la funcţia lor culturală și crearea de noi dotări culturale;

- dezvoltarea sistemelor de utilizare a apelor geotermale în localităţile cu
zăcăminte exploatabile de ape geotermale, aflate în zona de vest a judeţului;

- promovarea şi valorificarea resurselor etnografice şi meşteşugăreşti prin
organizarea de târguri şi serbări populare;

- evaluarea zonelor forestiere cu potenţial de dezvoltate a silvoturismului;
- păstrarea peisajelor culturale specifice prin reglementarea prin documentaţii

de urbanism a construcţiei de locuinţe cu respectarea specificului local
(dimensiuni, materiale, tratarea faţadelor, tratarea/amenajarea spaţiilor verzi,
împrejmuiri) în localităţile rurale şi în oraşele cu zone construite tradiţionale;

- tipărirea şi punerea în vânzare a unor materiale informative reprezentative și
crearea unor centre/puncte de informare turistică în localitaţile cu potenţial
turistic; diversificarea producţiei de suveniruri pentru turişti; sprijinirea
întreprinzătorilor în activităţi turistice de tip agro-turism.

În planșa 3 – Populația și rețeaua de localități, se observă următoarele prevederi
referitoare la orașul Pecica:

- este cuprins în aria periurbană Arad;
- reprezintă un centru urban de rang III, de polarizare intercomunală – pol de

importanță locală și cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
- orașul are nevoie de:

o diversificarea și extinderea zonelor de locuit;
o extindere și diversificare servicii de învățământ;
o dezvoltare dotări medicale conform rangului urban (spitale);
o îmbunătățirea gradului de dotare urbană;
o extindere și reabilitare sistem de canalizare și stație de epurare;
o se preconizează o creștere a populației în 2025;

În planșa 4 – Infrastructuri tehnice a. Dezvoltare, se observă următoarele prevederi
referitoare la orașul Pecica:
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- orașul Pecica are nevoie de o centură ocolitoare;
- este nevoie de reabilitarea DJ 709J Pecica-Peregul Mare-Nădlac;
- este nevoie de reabilitarea DJ 709J Turnu-Iratoșu;
- este nevoie de modernizare a DJ 709D Pecica-Semlac;
- este nevoie de lucrări în urma calamităților la Pecica;
- este nevoie de modernizarea PTF Turnu-Battonya;

În planșa 5 – Infrastructuri tehnice b. Dezvoltare, se observă următoarele prevederi
referitoare la orașul Pecica:

- orașul Pecica se află în sistemul hidrogeotermal al Câmpiei de Vest, cu sonde
în producție;

- este nevoie de reabilitarea și extinderea sistemului existent de alimentare cu
apă;

- este nevoie de reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare ape uzate;

În planșa 6 – Structura activităților economice și zonificarea teritoriului, se observă
următoarele prevederi referitoare la orașul Pecica:

- orașul dispune de teren arabil și păduri, precum și de culturi vegetale;
- orașul dispune de un sistem de desecare;
- orașul are nevoie de un parc industrial;
- orașul are nevoie de dezvoltarea construcției de locuințe;
- orașul are nevoie de promovarea meșteșugurilor tradiționale;
- orașul are nevoie de îmbunătățirea serviciilor de transport;
- are nevoie de centre de afaceri;
- are nevoie de diversificarea activităților;
- are potențial cultural;
- are potențial etnografic;
- este în zona cu potențial turistic în care se propune creșterea capacităților de

cazare turistică, reabilitarea celor existente și dezvoltarea serviciilor existente;
- concentrări ale locurilor de muncă pe sectoarele secundar și terțiar;
- zona periurbană Arad se află în zona de presiune asupra terenurilor –este

necesar controlul extinderii intravilanelor;
- zona de E și SE a UAT se află în zona de impact asupra mediului natural

fragil, prin construcția infrastructurii de transport;

2.3.5. Extras din alte prevederi/studii la nivel suprateritorial

O structură asociativă care încorporează orașul Pecica, și este capabilă să
determine noi investiții, este Conurbația Timișoara-Arad.
Studiul de potențial privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timișoara și
Arad, din 2012, a fost inițiat ca urmare a îndeplinirii celor doua condiții minime
necesare pentru a alcătui o conurbație: existența a două sau mai multe orașe aflate
într-o relație de proximitate, respectiv existența unei densități minime a construirii și a
numărului de locuitori. Din punct de vedere administrativ-teritorial, arealul analizat
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cuprinde două centre urbane (Municipiile Timişoara și Arad) şi arealul lor de influenţă,
în total fiind 32 de unități administrativ-teritoriale (2 Municipii, 2 cu statut de oraș -
Curtici și Pecica, 14 comune în jurul Timișoarei și 14 în jurul Aradului). Efectele
pozitive care sunt așteptate ca urmare a dezvoltării conurbației Timișoara-Arad se
referă la:
1. efectul de piață, prin promovarea ca a doua cea mai importantă piață de desfacere
din România;
2. economiile de aglomerare, printr-o abordare integrată de creștere a calității vieții
locuitorilor din cele două orașe și a localităților din aria de influență, investind în
proiecte cheie;
3. complementaritate funcțională, stabilind pentru Timișoara o dezvoltare în sectorul
cuaternar, iar pentru Arad o dezvoltare în cel industrial – specific;
4. întărirea capacității de negociere și lobby la nivel național și european, printr-un
consens asupra priorităților comune de dezvoltare;
5. schimbul de informații, know-how și bune practici în domeniul guvernanței locale;
6. creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene și a impactului acestora.

Caracterizarea generală a localităților, care se află în arealul de influență a celor
două centre urbane, prezintă date identificate pe baza consultării autorităților locale.
Orașul Pecica are o suprafață de 23.717 ha, având cea mai mare suprafață din cele
32 de unități administrative ale conurbației, și o densitate de 58,7 loc/kmp care o
plasează pe locul 24. In ceea ce privește demografia, studiul constată o scădere a
numarului de locuitori, de la 13.024 în anul 2002, la 11.885 în 2011, cu o dinamică a
populației de 91,3% care poziționează orașul puțin sub media cumulată a județelor
Arad și Timiș (93%) și puțin peste media Regiunii de Vest (88,3%). Deși primele șase
comune cu o dinamică pozitivă din județul Arad- Zădăreni, Zimandu Nou, Șofronea,
Livada, Păuliș și Șagu- sunt fie tangente Municipiului Arad, fie în proximitatea
acestuia, orașul Pecica (tangent Municipiului în partea de vest) ocupă abia al 15-lea
loc din cele 17 U.A.T-uri. Pecica are un spor natural negativ mediu de 4,2%,
înregistrând mult sub media cumulată a județelor Arad și Timiș, de 2,3%. Cele mai
ridicate rate ale mortalității generale (de peste 12%) se înregistrează preponderent în
mediul rural și în orașele mici Pecica și Curtici, din județul Arad. Sporul migratoriu al
Orașului Pecica este cel mai ridicat din U.A.T-urile de pe suprafața județului Arad, iar
rata de emigrație este a 2-a cea mai mică din județ.

După cele 2 municipii ale conurbației, U.A.T.-urile Pișchia (83,9), Orțișoara (78,7) și
Pecica (76,4% în pofida proximității față de Arad) înregistrează cele mai mari
procente ale populației angajate în localitatea de domiciliu, ceea ce relevă existența
unor opțiuni variate și numeroase. De asemenea, comparând numărul populației
școlare totale, orașul Pecica ocupă al 3-lea loc din cele 32 de unități administrative
ale conurbației, după cele 2 Municipii.

În perioadă de programare 2007-2013 s-au implementat o serie de proiecte la nivelul
orașului Pecica: 1. Modernizarea centru urban Pecica –18 străzi din oraș, cu o
lungime totală de 8,5 km; 2. Reabilitarea și extinderea Centrului de Îngrijire și
Asistență Pecica; 3. Modernizarea clădirii Casei de Cultură; 4. Închiderea depozitului
de deșeuri neconform de la Pecica, în 2009.

Este deosebit de importantă lista proiectelor propuse spre implementare, prin Planul
de Acțiuni. Acestea reprezintă, în fapt, principalele obiective ale administrațiilor
locale. In ceea ce privește orașul Pecica, acesta beneficiază de apartenența la
conurbația Timișoara-Arad prin urmatoarele proiecte cu impact potențial asupra
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mediului economic:

Proiecte specifice orașului Pecica:
1. Vânzarea/concesionarea/închirierea de terenuri şi clădiri către potenţiali

investitori cu scopul de a atrage investitori privaţi în vederea creşterii gradului de
ocupare a structurilor de sprijinire a afacerilor. Se va avea în vedere structura de
sprijinire a afacerilor Zona Industrială Pecica-Turnu.

Proiecte generale pentru conurbația Timișoara-Arad:
1. Realizarea de investiții productive la nivelul întreprinderilor (cu precădere a

IMM-urilor din Sistemul Urban Timișoara-Arad)- crearea și/sau extinderea unităților
de producție pentru lansarea de noi produse și servicii; modernizarea echipamentelor
și instalațiilor înalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea proceselor de
producție, introducerea de tehnologii noi, investirea în protecția mediului, achiziția de
software, brevete, licențe, know-how, soluții tehnice nebrevetate și achiziția de
servicii de consultanță și instruire pentru implementarea acestora;

2. Implementarea unui sistem de management al calității și obținerea certificării
ISO 9001:2008 pentru administrația publică din Sistemul Urban Timisoara – Arad. In
plus, proiectul va asigura și instruirea funcționarilor publici în domeniul
managementului calității;

3. Creșterea interoperabilității sistemelor informatice între unitățile administrativ-
teritoriale din Sistemul Urban Timiș-Arad. Proiectul prevede inființarea unui serviciu
de poștă rapidă non-repudiabilă, sistem de management al documentelor, sistem de
videoconferință, precum și prin realizarea unei hărți electronice a sistemului urban,
care va prezenta permanent informații actualizate pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială în parte;

4. Sprijinirea IMM-urilor din Sistemul Urban Timișoara-Arad pentru accesul pe noi
piețe. Proiectele de acest tip vizează participarea la târguri și expoziții internaționale,
la misiuni economice în străinătate, elaborarea și tipărirea de materiale promotionale,
promovarea on-line a produselor și serviciilor, etc.

5. Sprijinirea accesului la finanțare a IMM-urilor din Sistemul Urban Timișoara-
Arad - prin operațiuni de garantare și prin fonduri de capital de risc;

6. Modernizarea exploatațiilor agricole din Sistemul Urban Timișoara-Arad.
Pentru perioada 2014-2020, se estimează ca minim 100 de exploatații agricole din
Sistemul Urban Timișoara-Arad vor beneficia de astfel de proiecte de modernizare,
care vor consta în: construirea/modernizarea clădirilor cu destinație agricolă, inclusiv
a infrastructurii de transport și utilități aferente, construirea/modernizarea/dotarea
fermelor zootehnice, construirea/modernizarea/dotarea serelor, achiziționarea de
mașini și utilaje agricole, înființarea de plantații viticole și pomicole, înființarea de
culturi energetice, înființarea de ferme ecologice;

7. Inființarea de noi grupuri de producători din Sistemul Urban Timișoara-Arad și
sprijinirea celor existente - înființarea și sprijinirea a minim 5 grupuri de producători in
Sistemul Urban Timișoara-Arad;

8. Inființarea unui sistem agro-logistic regional. Proiectul presupune construcția
unui sistem de logistică și desfacere a produselor agroalimentare, care va cuprinde
centre de colectare, transport, depozitare, ambalare, procesare, desfacere;

9. Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă în toate localitățile din
Sistemul Urban Timișoara-Arad - înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de
distribuție a apei potabile în toate aglomerările cu peste 2000 de locuitori echivalenți,
până în anul 2018, conform Masterplanurilor Județene pentru Apă și Apă Uzată.

Din cele 9 proiecte generale expuse pe larg mai sus, 6 se referă la sprijinirea
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mediului economic local, în special în ceea ce privește creșterea capacității de
accesare a unor surse de finanțare și dezvoltarea infrastructurii de producție și
transport. Un proiect se referă la dezvoltarea infrastructurii edilitare generale,  iar
două privesc creșterea calității serviciilor oferite de administrațiile locale. De
asemenea, se observă un caracter prioritar al proiectelor implementate pe teritoriile
celor doua UAT - centre urbane polarizatoare, care aduc beneficii directe acestora și
mai puțin la nivelul întregului sistem urban. In fapt, peste 96% din valorile de investiții
aferente proiectelor sunt concentrate în Timișoara și Arad. Constatăm concentrarea
asupra polilor de creștere și lipsa viziunii teritoriale în ceea ce privește dezvoltarea
Sistemului Urban Timișoara-Arad. Deși lista de proiecte cuprinde numeroase
oportunități de implementare, lipsa unui studiu aprofundat asupra necesităților
existente la nivel local, a oportunităților și specificului fiecărei comune, și astfel a unei
prioritizări care ia în calcul caracteristicile complexe ale arealului, lipsa delegării unor
responsabili pentru implementare și lipsa capacității administrației locale de a
propune proiecte cu un caracter inovativ vor determina alegerea conjuncturală a
proiectelor finanțate.

Orașul Pecica face parte și din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal
Arad (membrii, unităţile admninistrativ-teritoriale: Arad, Curtici, Pecica, Covăsînţ,
Fântânele, Felnac, Ghioroc, Livada, Păuliş, Şagu, Şofronea, Şiria, Vladimirescu,
Zădăreni, Zimandu Nou) și din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Arad
– care cuprinde toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ.

O altă oportunitate de asociere o reprezintă Grupurile de Acţiune Locală (GAL)-
forme de parteneriat public-privat din mediul rural, constituite din reprezentanţi ai
sectorului public și ai celui privat, create pentru a implementa o strategie integrată
pentru dezvoltarea teritoriului și pentru a facilita demararea proiectelor finanţate din
axa LEADER din PNDR- Planul National de Dezvoltare Rurala privind inițiativele de
dezvoltare locală. Orașul Pecica face parte din GAL Lunca Mureșului de Jos,
asociație formată din următorii membri: 15 U.A.T-uri din sectorul public: orașul Pecica
și 12 comune din județul Arad (Vladimirescu, Frumușeni, Șagu, Vinga, Zădăreni,
Felnac, Secusigiu, Semlac, Seitin, Dorobanți, Iratos, Peregu Mare) și 2 comune din
județul Timiș (Saravale, Sânpetru Mare), 5 instituții publice, și 67 membrii din mediul
privat împreună cu societatea civilă care reprezintă 77% din total.

Asociația GAL Lunca Mureșului de Jos cu sediul în orașul Pecica reprezintă o
populație de 69.253 locuitori dispuși pe o suprafață de 1.308 km pătrați, iar
densitatea medie a populației este de 53 locuitori/mp. În decursul anului 2015, a fost
aprobată ultima versiune a Strategiei de Dezvoltare Micriregională a GAL Lunca
Mureșului de Jos, cu scopul de a beneficia de programul LEADER 2014-2020 – un
cadru oportun pentru mobilizarea și promovarea dezvoltării rurale. Din analiza SWOT
asupra activităților economice (Tabelul 1.1) observăm faptul că zona este relativ
dezvoltată și diversificată economic, dar are un sector principal- agricultura- prea
puțin deschis spre prelucrarea produselor și spre inovație, un mare potențial natural
și cultural neexploatat și o practică tactică de luare a deciziilor, în detrimentul
beneficiilor unei strategii de dezvoltare economică integrată.

Tabel 1.1 Analiza SWOT asupra activităților economice ale zonei GAL Lunca
Mureșului de Jos

Sursă: Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Lunca Mureșului de Jos
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Potential agricol
-Potential zootehnic
-Ferme dotate la standarde europene
-Existenta zonelor industriale
-Existenta drumurilor nationale si
judetene
-Legatura directa cu piata
-Produse traditionale promovate
-Mestesuguri revitalizate (impletituri,
artizanat)
-Comert cu amanuntul dezvoltat
-Colaborari transfrontaliere
-Curse auto care asigură legătura
dintre localităţi
-Existenţa întreprinzătorilor particulari,
întreprinderilor mici şi mijlocii
-Existenta formelor asociative
economice ( asociative, IMM,
producatori agricoli, mesterii maghiari)
-Posibilitatea diversificarii de activitati
economice (productie, comert, servicii
sanitar-farmaceutice veterinare si
umane)
-Structură economică diversificată
-Existenţa reţelei de gaz
-Existenţa celor mai mari agenţii
bancare
-Infrastructura in curs de modernizare

-Rata scazuta de prelucrarea a
produselor agricole si zootehnice
-Insuficienta spatiilor de depozitare
autorizate a cerealelor
-Neexploatarea rezervatiilor naturale si
a monumenteleor istorice
-Insuficienta dezvoltare a retelelor
turistice si agroturistice
-Lipsa industrie
-Management agricol slab
-Nivel scăzut de salarizare
-Inexstenta unor piete stabile
-Slaba dezvoltare a retelelor
comerciale
-Absenta de strategii viabile
-Absenta spiritului civic
-Insuficienta dezvoltare a activitatilor
economice conexe, raportat la
oportunitatile existente ( centru
mestesugasesc permanet pentru
comercializarea produselor, inclusiv
catre turisti, centre de desfacere
permanenta a produselor traditionale-
alimentare si non alimentare)

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Apa termala
-Autostrada
-Existenta rezervatiilor naturale
-Programe europene de finantare
-Valorificarea energiilor
neconventionale
-Existenta experientei anterioare si a
expertizei in domeniul agricol a unor
comunitati locale in proiecte de
cooperare transfrontaliera (exemplu
Pecica, Dorobanti) - premise pentru
transfer de know-how
-Potential economic dezvoltat al zonei
-Dezvoltarea micilor intreptrinzator
-Existenta brandurilor locale
-Potential intelectual

-Somaj
-Criza economica
-Factori politici
-Migratia
-Birocratie
-Lipsa participarii active a cetatenilor la
procesul de luare a deciziilor la nivel
local (blocarea deciziei locale)

Strategia de Dezvoltare Microregională a GAL Lunca Mureșului de Jos și-a definit
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următoarea misiune: „Valorificarea potenţialului agricol, turistic şi antreprenorial prin
dezvoltarea echilibrata și durabilă a teritoriului leader şi integrarea economică a zonei
în circuitul inter-regional şi internațional în scopul creşterii calităţii vieţii tuturor
categoriilor sociale din regiune”. În acest scop, s-au concretizat 4 priorități strategice:
1. Agricultura și mediul; 2. Tradiții, meșteșuguri și produse tradiționale; 3. Turism rural
și agroturism; 4. Infrastructură social-edilitară.

Măsurile specifice pe baza cărora se vor construi aplicațiile pentru proiecte, care
răspund celor 4 priorități, acoperă o gamă generoasă a aspectelor de dezvoltare, de
la măsuri de stimulare a mediului economic, până la investiții în infrastructură și la
cele social-culturale, de refacere a biodiversității și de creștere a calității vieții.
Măsurile cărora li s-au atribuit fonduri și care vizează în mod direct activitățile
economice sunt:

- Măsura 121 - Formare profesionala pentru tinerii fermieri și fermele de
semisubzistență. Tipuri de proiecte și activități finanțabile: achiziționarea de
mașini și utilaje, achiziția de material biologic de înaltă calitate, relansarea
exploatațiilor de cânepa cu tradiție și înființarea și modernizarea celor de
rapiță. Acțiuni inovative: centru pentru analiza solului și nivelului nutrienților,
reintroducerea cânepei de fuior - efort integrat al cercetării, extensiei și
producției;

- Măsura 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere
prin: procesarea produselor tradiționale, integrarea economica a produselor cu
înaltă valoare biologică prin procesare, integrarea materiilor prime vegetale și
animale în produse finite cu valoare adaugată etc.

- Masura 125 Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea
și adaptarea agriculturii și silviculturii prin: amenajarea drumurilor de
exploatare agricolă, consolidarea și îmbunătățirea regimului hidric al
terenurilor cu risc sau expuse;

- Masura 312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi;
- Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază

pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale;
- Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare prin: dezvoltarea

ecoturismului în Parcul Natural Lunca Mureșului, promovarea în parteneriat a
produselor tradiționale și a agroturismului, schimb de experiență cu tinerii
fermieri și identificare de parteneri în domeniul horticol, a creșterii animalelor
și a valorificării produselor tradiționale.

Este necesară evidențierea rolului orașului Pecica în Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă pentru Municipiul Arad. Acest tip de documentație este întocmită cu
scopul de a eficientiza deplasările de orice natură la nivelul zonei funcționale urbane
și de a reduce, astfel, consumul de energie și implicit a limita impactul asupra
mediului. Această documentaţie reia îm primul toate planurile şi strategiile care
influenţează dezvoltarea şi mobilitatea la nivel municipal, pentru ca apoi să analizeze
infrastructura şi disfuncţionalităţile acesteia şi reţeaua de transport public local.
Modelul de transport ia în considerare doar limitele UAT Municipiul Arad. Singurele
referiri la contextul proxim sunt reţelele de transport public judeţean, între care, la
poziţia 10 se află şi Arad – Pecica, cu 3 curse zilnice de capacitate min. 23 de
pasageri care parcurg cei 25 de kilometri (în total minim. 69 pasageri zilnic pe acest
traseu). Sunt propuse proiecte la scară periurbană, urbană şi la scara cartierelor. Nu
există propuneri pentru Zona Urbană Funcţională Arad, de care aparţine şi oraşul
Pecica.
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2.3.6. Extras din Planul de Amenajare a Teritoriului Comunal

Ultimul Plan de Amenajare a Teritoriului Comunal Pecica datează din martie 1998,
fiind elaborat de SC Proplus SRL Arad, sef proiect fiind arh. Cornelia Tudor.
PAT-ul a fost aprobat prin HCL Pecica nr. 76 din 13.02.2001.
Documentația avută la dispozitie este incompletă, însă fiind elaborată în același timp
cu vechiu PUG, exista aici informații spațiale care completează documentația, și ea
incompletă a PUG-ului în vigoare.
Din punct de vedere a reglementarilor este o documentație depășită.

2.3.7. Extras din Planul Urbanistic General anterior

Planul Urbanistic General în vigoare datează din aceeași perioadă, fiind elaborat de
aceeași echipa ca și PAT.
PUG-ul a fost aprobat prin HCL Pecica nr. 76 din 13.02.2001, prelungit ca termen de
valabilitate prin HCL Pecica nr. 8 din 29.01.2013, apoi prin HCL Pecica nr. 116 din
17.12.2015 (până la data de 30.12.2018), apoi prin HCL (până la intrarea în vigoare
a noului PUG).
Documentația prevedea extinderea localității Pecica de-a lungul DN, dar și la S
pentru agrement, precum și o extindere substanțială la SE de Sederhat, la intersecția
celor două DN-uri, în contextul apariției Autostrăzii A1.

În perioada 2005-2007, Orașul Pecica, datorită noului statut de oraș, a demarat
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elaborarea unui nou PUG. Documentația a fost elaborată de SC Edil Proiect SRL
Arad, șef proiect fiind arh. Francesco Di Filipo, elaborat împreună cu arh. Lucia
Chisbora.

Proiectul propunea extinderi teritoriale ale localităților, după cum urmează:
- Zone industriale: la V de Pecica, de-a lungul DN și la V de Pecica de-a lungul

DN; la SE de Turnu, de-a lungul DN;
- Zone de locuit: la NE și NV de Pecica; la NV și S de Turnu; la S de Sederhat;
- Zone de agrement: la S și SV de Pecica;

Proiectul nu a ajuns să fie însă avizat și aprobat conform legii.

În perioada 2009-2015, Orașul Pecica a redemarat acțiunea de elaborare a unui
PUG. De data aceasta, documentația a fost elaborată de SC Obiectiv SRL Arad, șef
proiect fiind arh. Georgeta Feier.
Documentația propunea extinderi teritoriale importante la Pecica și Turnu și relativ
normale la Sederhat și Bodrogul Vechi.
La Pecica, se propuneau:

- Zone industriale amplasate la E de Pecica, în contextul definitivării traseului și
construirii Autostrăzii A1, amplasate în apropierea nodului A1-DN7 dar și de-a
lungul DN 7, precum și la V de Pecica, de-a lungul DN7 spre N, unde nu este
ZNP Lunca Mureșului;

- Zone pentru activități agricole, la SE și V;
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- Zone de locuit, amplasate la N, SE, S și SV de Pecica, alipite de intravilanul
existent;

- Zone de agrement, amplasate la S de oraș, spre Lunca Mureșului, precum și
la N;

La Turnu, se propuneau:
- Zone industriale amplasate la S de localitate, de-a lungul DN;

La Sederhat, se propuneau:
- Zone de locuit amplasate la SE și V, completând conturul localității;

La Bodrogul Vechi , se propuneau:
- Zone pentru activități agricole, care legau localitatea de trupul agricol izolat de

la N;

Documentația a fost mult întârziată datorită lipsei unui Suport topo-cadastral
actualizat, ceea ce a făcut, cu toate calitățile documentației de urbanism ca nici
aceast proiect să nu fie avizat și aprobat de către Consiliul Local Pecica.
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La sfârsitul anului 2016, Primaria Pecica a demarat reachiziționarea unor servicii de
actualizarea a PUG, materializate prin documentația de față.

2.3.8. Extras din Strategia de Dezvoltare a Orașului Pecica

Analiza contextului local pornește de la Strategia de Dezvoltare a Orașului Pecica
2014-2020 (SD), elaborată în 2015, document conceput pe baza priorităților
particulare și specifice orașului, racordate la direcțiile județene, regionale și
naționale, de dezvoltare durabilă a mediului urban. Planul de acțiune al SD propune
măsuri concrete și adaptate nevoilor specifice unei dezvoltări economice, spațiale și
sociale sustenabile, care au fost asumate de administrația locală până în anul 2020.

Strategia de Dezvoltare a Orașului Pecica 2014-2020 prezintă principalele activități
ale orașului, care acoperă toate cele trei sectoare economice. Sectorul primar este
bine reprezentat, suprafața terenului arabil fiind însemnată (17.886 ha). Deși SD
prezintă date concrete referitoare la situația terenurilor, suprafețele cultivate,
productivitatea sectorului agricol și efectivele de animale, acestea nu sunt analizate
într-o perspectivă teritorială mai largă și nu este prezentat un studiu de potențial în
cazul luării măsurilor de creștere a competitivității domeniului agricol.

Deși sectorul terțiar înregistrează cea mai mare cifră de afaceri, SD nu prezintă date
care să ne permită o interpretare în profunzime a acestor activități economice.
Acestea sunt amplasate preponderent de-a lungul celor 2 străzi principale ale
localității Pecica- Strada 1 (Drumul European 68) și Strada 2, cea care conține
majoritatea serviciilor publice și comunitare. În domeniul secundar, principalele
activități sunt: cele patru zone industriale: trei în localitatea de reședință (aproximativ
50 de hectare) şi una în satul aparţinător Turnu (aproximativ 10 hectare); două fabrici
de textile situate în intravilan și bine cunoscutele brutării.

Figura 1.10 Localizarea zonelor industriale din localitatea Pecica
Sursă: autorii, suport Google Images
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Figura 1.11 Localizarea zonelor industriale lângă localitatea Turnu
Sursă: autorii, suport Google Images

În figurile 1.10, 1.11 observăm localizarea celor 4 zone industriale ale orașului,
amplasate în fiecare caz de-a lungul unei căi importante de comunicație (drum
european, național sau cale ferată). Cea mai dezvoltată zonă industrială este cea din
est (numerotată cu cifra 1), situată la o distanţă mică de urcarea pe Autostrada Arad -
Nădlac. Aceasta conține o fabrică de prelucrare a laptelui, o fabrică de construcţii
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, o companie de transporturi
rutiere, o fabrică de prelucrare a lemnului, respectiv o fabrică de încălţăminte.
Numărul aproximativ de angajați ai acestei zone este de 370 și este în creștere.
Zona industrială Nord se află în apropierea Gării (2), acomodează o fabrică de finisat
piese de turnătorie fină, dar este înconjurată de numeroase alte activități economice
din sectorul terțiar. În Zona industrială Vest (3) are sediul o firmă care
comercializează utilaje agricole şi o companie de transporturi rutiere şi logistică. În
Zona Industrială Turnu funcţionează o fabrică de asamblat rezistenţe electrice care
are 150 de angajaţi.

Pe baza contextului general, SD prezintă analiza SWOT asupra activităților
economice ale orașului (prezentată în tabelul de mai jos), care la rândul ei a dus la
conceperea planului de acțiuni pentru perioada 2015-2020.

Tabel 1.2 Analiza SWOT asupra activităților economice ale orașului Pecica
Sursă: Strategia de Dezvoltare a orașului Pecica

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

-Existența de culturi agricole diverse și
puternic reprezentate.
-Existența unor inițiative economice
particulare (românești și străine).
-Amplasarea orașului în zona de
frontieră cu Ungaria favorizează
accesul la piețe externe.
-Existența de zone industriale.
-Existența unei rețele de drumuri, căi
ferate și telecomunicații, pod peste
Mureș, autostradă.

-Slaba activitate din sfera prelucrării
produselor agricole.
-Investiții insuficiente în agricultură și în
valorificarea producției agicole (centre
de depozitare, colectare, etc.).
-Lipsa personalului calificat.
-Lipsa infrastructurii în zonele
industriale.
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-Oportunități de finanțare în perioada
2014- 2020.
-Potențial de dezvoltare a sectorului
zootehnic.
-Simplificarea procedurile administrative
pentru încurajarea investitorilor interni
și străini.
-Înființarea întreprinderilor sociale.

-Lipsa de coeziune a măsurilor de
dezvoltare economică și socială pe
fondul accentuării lipsei de încredere a
populației în redresarea economică a
țării.

Analiza SWOT asupra activităților economice este ancorată în tendințele regionale și
în același timp specifică orașului, dar descrierea situației existente (anterior analizei
SWOT) este sumară, iar punctele luate în considerare sunt limitate, nefiind
centralizată informația din cadrul celorlalte capitole ale analizei (cadrul natural,
demografie, infrastructura de învățământ etc.). Astfel, nu sunt atinse probleme
referitoare la dezvoltarea sectorului terțiar: sprijinirea activităţii IMM-
urilor, dezvoltarea industriilor culturale şi conexe, sprijinirea inovării tehnologice şi
cercetarii aplicate etc. și este ignorată valorificarea bradurilor deja existente și
valoarea economică al turismului (care are un potențial însemnat datorită atât
patrimoniului natural, cultural și istoric deosebit, cât și resurselor geotermale, poziției
transfrontaliere etc.). De asemenea, nu este amintit potențialul resurselor de energie
alternativă: solară, geotermală, eoliană, biomasă.

Pentru completarea analizei SWOT asupra activităților economice, vom extrage
informațiile care pot influența dezvoltarea economică a orașului, cuprinse în cadrul
SD în diverse alte secțiuni.

Tabel 1.3 Completarea analizei SWOT asupra activităților economice ale orașului
Pecica

Sursă: autorii
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- prezența și exploatarea zăcămintelor
de hidrocarburi;
- prezența pe teritoriul orașului a sitului
Natura 2000;
- resurse de apă geotermală;
- fond piscicol și cinegetic;
- rezervaţii ştiinţifice mixte (botanică şi
zoologică) la Balta Bezdin şi pădurea
Prundu Mare;
- Centrul de vizitare al fermei de bivoli -
punct atractor important;
- facilități sportive;
- evenimente culturale periodice
cunoscute la nivel regional: Praznicul de
Pită Nouă, MotoRock și Folk pe Pâine;
- existența tuturor utilităţilor necesare:
energie electrică, reţea de apă şi de
canalizare, reţea de gaz, internet;

- turism slab dezvoltat; lipsa promovării
potențialului existent și lipsa
infrastructurii de turism;
- nevalorificarea potențialului natural și
cultural;
- lipsa aplicării unei strategii turistice
durabile la nivel județean;
- existența a numeroase clădiri și situri
urbane dezafectate;
- utilizarea îngrășămintelor în agricultură
care pot
influența în mod negativ calitatea
solului;
- necorelarea ofertei educaționale cu
nevoile
locale de pe piața muncii;
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- peisaj pitoresc în Bodrogu Vechi;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- valorificarea Sitului Natura 2000 și a
patrimoniului cultural din Valea
Mureșului;
- exploatarea resurselor de apă termală
pentru dezvoltarea turismului (scopuri
terapeutice sau de agrement) și
obținerea de energie termică;
- colaborarea transfrontalieră (în turism,
afaceri, etc.);
- existența spațiului pentru înființarea
unei
școli profesionale;
- dezvoltarea de activități economice
complementare festivalurilor anuale
care atrag un număr mare de turiști;
- valorificarea resurselor de energie
alternativă;

- diminuarea suprafeței terenurilor
arabile prin extinderea sectorului
industrial și lipsa regenerării siturilor
dezafectate;
- riscul realizării de infrastructură
turistică invazivă, care nu respectă
specificul peisajului natural sau
tradițional;
- nerespectarea principiului exploatării
durabile a resurselor naturale poate
conduce la declanșarea unor
dezechilibre majore în eco-sistem;
- migrarea forței de muncă cu pregătire
universitară;
- creşterea exploatărilor, vânătorii,
turismului și numărului construcţiilor
ilegale în ariile protejate.

SD, pentru perioada 2014-2020, are 2 obiective strategice: Dezvoltarea economică și
Creșterea calității vieții, susținute de 1 obiectiv asociat: dezvoltarea turismului,
protecția mediului și dezvoltarea administrației publice și a cooperării transfrontaliere.
Planul de acțiuni al SD preia informațiile analizei SWOT și le transpune într-o serie
de măsuri aplicabile în intervalul 2015-2020.

Tabel 1.4 Propunerile de proiecte cu impact direct asupra activităților economice ale
orașului Pecica

Sursă: extras din Strategia de Dezvoltare a Orașului Pecica 2014-2020
Obiectiv
specific

Axe prioritare Măsuri

Valorificarea
potențialului
economic al
orașului
Pecica

Consolidarea și
diversificarea
mediului de
afaceri existent în
vederea atragerii
de noi investitori
în industrie,
servicii și comerț.

Sprijinirea dezvoltării zonelor industriale.
Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces
spre zonele cu potenţial economic.
Sprijinirea investitorilor care crează noi facilități
de producție și crează noi locuri de muncă.
Inventarierea și promovarea ofertei de terenuri/
active/ facilități și oportunități de investiții către
potențiali investitori
prin instrumente de comunicare adecvate.
Dezvoltarea colaborării între angajatori,
administrația publică locală, alte instituții și forța
de muncă din localitate.
Susținerea înființării parteneriatelor public-
private.

Dezvoltarea
agriculturii –
creșterea valorii
adăugate a
producției

Reabilitarea și modernizarea drumurilor agricole
și de exploatare.
Sprijinirea înființării de unități de depozitare/
procesare/ valorificare a produselor
agroalimentare.
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agricole locale. Dezvoltarea halei agroalimentare, a piețelor și
târgurilor locale.
Sprijinirea producătorilor locali în vederea
certificării produselor tradiționale, organizarea și
participarea la evenimente expoziționale
organizate la nivel local, național și internațional.
Informarea fermierilor și a producătorilor agricoli
interesați
cu privire la cerințele și standardele UE.
Informare privind avantajele constituirii de
exploatații agricole de dimensiuni medii, în
vederea creșterii eficienței activității agricole.
Sprijinirea promovării agriculturii ecologice,
creării și funcționării unor rețele de
comercializare a produselor ecologice.

Inovare Sprijinirea
activităților de
inovare

Sprijinirea elaborării și implementării de proiecte
inovative.

Dezvoltarea
turismului

Valorificarea
potențialului
turistic local

Atragerea de fonduri europene/investiții private/
încheierea unui parteneriat public-privat pentru
construirea unui ștrand termal
Promovarea obiectivelor turistice, locațiilor,
zonelor naturale cu potențial turistic și
includerea lor în circuitul turistic zonal / județean
/ național/ internațional.
Promovarea eco-turismului.
Crearea și extinderea unor forme de turism
specializat (ex. vânătoare, pescuit, gastronomie,
motocros, cățărări, echitație, observare/filmare/
fotografiere etc.) .
Sprijinirea revigorării tradițiilor culturale,
religioase, folclorice și includerea lor într-un
circuit turistic.

Observăm că cele 4 obiective specifice, axele prioritare, respectiv măsurile care vor fi
aplicate, au o dimensiune complexă, atingând majoritatea punctelor analizei SWOT
locale, dar și regionale. Direcții neexplorate rămân metodele de valorificare a
potențialului transfrontalier, producerea de energie alternativă și măsurile de întărire
a spiritului antreprenorial pentru crearea de IMM-uri, asigurarea infrastructurii
necesare și de dezvoltare a sectorului terţiar.

Măsurile cu impact tangențial asupra activităților economice ale comunei (Tabelul
1.5) completează suita celor de mai sus. Se propune creșterea conectivității și
mobilitatea sustenabilă, protejarea patrimoniului cultural, îmbunătăţirea
competenţelor salariaților prin oferirea unor programe specializate,  eficientizarea
sistemului administrativ şi reducerea birocraţiei în vederea facilitării accesului pe
piaţă, protejarea valorii cadrului natural.

Tabel 1.5 Propunerile de proiecte cu impact tangențial asupra activităților economice
ale orașului

Sursă: extras din Strategia de Dezvoltare a Orașului Pecica 2014-2020
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Obiectiv
specific

Axe prioritare Măsuri

Dezvoltarea
infrastructurii
edilitare și
locative

Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii de
transport

Modernizarea străzilor din localitate și satele
aparținătoare.
Dezvoltarea modalităților de transport alternative
și sporirea siguranței rutiere.
Modernizarea drumurilor comunale aflate pe
teritoriul U.A.T. ului.
Achiziționarea de mijloace de transport
(autobuze/ microbuze) pt. funcționarea
transportului public în comun.
Dezvoltarea colaborării între angajatori,
administrația publică locală, alte instituții și forța
de muncă din localitate.
Susținerea înființării parteneriatelor public-
private

Patrimoniu
cultural, sport
și agrement

Conservarea,
protejarea și
dezvoltarea
patrimoniului
cultural

Reabilitarea căminelor culturale din satele
aparținătoare, precum și dotarea acestora cu
echipamente necesare evenimentelor culturale.

Protecția
mediului
înconjurător

Păstrarea unui
mediu
înconjurător
curat

Prezervarea mediului și reducerea riscului de
poluare.
Programe de promovare a educației pentru
protecția mediului.

Dezvoltarea
administrației
publice

Dezvoltarea
capacității
administrative
locale

Promovarea unui dialog activ cu cetățenii și cu
mediul de afaceri.

Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale

Adaptarea
profilelor
educaționale la
cerințele
angajatorilor
locali

Identificarea cerințelor economiei locale actuale
și cu potențial de viitor în vederea creării de noi
profiluri în sfera învățământului.
Mijlocirea înființării de parteneriate între unități
de învățământ-agenți economici, pentru
asigurarea stagiilor de practică pentru elevi,
necesare în pregătirea profesională a viitorilor
specialiști.

Celelalte axe prioritare (mediu, social, cultural, sănătate, etc.) din planul de acțiuni
prezintă proiecte care vor crește nivelul de calitate a vieții în comună, context
favorabil unei creșteri demografice și atragerii de locuitori și forță de muncă
specializată din mediul urban. În concluzie, proiectele propuse răspund nevoilor
comunei și pot determina creșteri notabile economice și a calității vieții locuitorilor.

2.3.9. Extras din studii de fundamentare elaborate anterior PUG

Cel mai interesant Studiu de Fundamentare elaborat anterior PUG, este considerat
studiul de prefezabilitate ”Reamenajarea și regularizarea râului Mureș, între km
10+100 și km 33+280”, studiu întocmit de PFA Bărboi Alexandru Timișoara, pentru
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beneficiarul Municipiul Arad-Direcția Tehnică-Serviciul Edilitar, studiu care reia ideea
PATN și PATJ de transformare a Mureșului în cale navigabilă, propunând amenajări
aferente (ca și context general, fără să fie aprobate și de CL Pecica) și în zona
orașului Pecica: o ecluza. Extrasul grafic din studiu este prezentat mai jos:

Studiul a fost aprobat prin HCL Arad în 2013, însă nu a mai fost continuat. Acesta a
iscat opoziții din partea administrației Parcului Natural Lunca Mureșului.

2.3.10. Căi majore de circulaţie în teritoriu

Teritoriul administrativ al UAT Pecica este tranzitat de către Coridorul IV
transeuropean (Curtici/Nadlac-Arad-Sibiu-Bucuresti-Constanta) ce leagă România cu
Vestul Europei atât în ce priveste Calea Ferată cât și Reteaua de Autostrăzi
Paneuropene.
Ca artere majore pe ,,coridorul Nădlac – Arad ” ce traverseaza teritoriul administrativ
al UAT Pecica avem:

 Autostrada  A1 Arad-Nadlac II
 DN 7 (E 68) Arad-Nadlac I ;
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 DN 7 B Arad-Turnu ;
 Calea Ferata Arad -Nadlac (Linie locala nu trece frontiera cu Ungaria);

Ca si drumuri locale avem:
 Dj 709 E Pecica DN7-Sanpetru German;
 Dj 709 J Iesire Peregu Mic - Pecica;
 Dj 709 J Iesire din Pecica - Intrare Turnu;
 Dc 96 A Pecica- Bodrogul Vechi (prin reclasificarea unui drum forestier);
 Dc 105 Legatura DN 7 - Sederhat

Din punct de vedere al conectivitatii putem considera UAT Pecica ca avand bune
legaturi cu reteaua rutiera nationala si prin intermediul acesteia cu ,,polul” local de
interes Arad  si cu restul teritoriului national/international.

2.3.10.1. Rutiere şi transport în comun

Căile de comunicaţie rutiere în teritoriu clasificate cuprind următoarele tipuri de căi de
comunicaţie: o autostradă, un drum european, un drum naţional secundar, trei
drumuri judeţene și două drumuri comunale.

Autostrada A1, reprezintă cea mai importantă arteră rutieră din punct de vedere
ierarhic de pe teritoriul UAT.
Dată în funcțiune pe acest sector relativ recent, are un nod de legătură cu DN 7 (Km
563+623 - girație DN 7) ce asigură conectivitatea prin DN 7 cu restul rețelei rutiere
din zonă, distanța de la nodul cu A1 până în centrul orașului Pecica fiind de cca 3
km.
Atat pe A1 cat si pe DN 7 distantele pana in centru Arad sant de cca 20 km dar
tinand seama de regimul de viteza traseul pe autostrada se parcurge in cca 23  min.
Iar pe DN 7 in cca 27 min.
Distantele pana la frontierele Nadlac II pe A 1 si Nadlac I pe DN7 cu Ungaria sunt
aproape egale (cca 33 km) iar timpii medii de calatorie sunt de 21 min. Pe A 1
respectiv 27 min pe DN 7.
In concluzie din punct de vedere al relatiei cu autostrada A1 orasul Pecica
beneficiaza de un acces facil printr-un nod complet (intre A1 si DN 7) neexistand
disfunctionalitati/probleme de semnalat pentru situatia existenta.

Drumul naţional european DN7-E68 cu direcţia Bucureşti-Piteşti-Râmnicu Vâlcea-
Sibiu-Deva-Arad-Nădlac, traversează teritoriul administrativ al oraşului Pecica tot pe
direcția E-V, acesta traversând și intravilanul orașului Pecica.
DN 7 trece de pe teritoriul administrativ al municipiului Arad la km 557+900 dreapta si
558+750 stanga in teritoriul administrativ al UAT Pecica avand un profil transversal in
usor rambleu  (7m parte carosabila, 2x0.5 m banda de siguranta si 2x 1-1.5 m
acostamente inierbate)

Pe sectorul cuprins intre limitele teritoriului administrativ si Km 563+623 (giratie nod
A1) DN 7 isi mentine acelasi profil transvesal si regasim mai multe amenajari de
acces astfel:

 Racord dreapta DC 105 spre Sederhat, km. 564+850, intersectie simpla fara
banda de viraj stanga din si spre DN 7 si cu pene de intrare/iesire spre Dc 105
(a se vedea imaginea de mai jos) si viteza nerestrictionata in zona.
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 Acces lateral dreapta spre Ferma Agro Biograins cu posibilitati de viraj dreapta
de pe acces spre DN 7 si interdictie de viraj stanga (marcaj linie continua pe
DN 7), viteza reglementata in zona 70 km/h

 Acces lateral stanga printr-o intersectie giratorie catre ,,Centru Comercial“
amenajata corespunzator si cu Drum colector pe stanga pentru deservirea
investitiilor actuale si viitoare (a se vedea imaginile urmatoare  cu intersectia,
bratul lateral de acces si drumul colector din incinta)

 Acces lateral stanga spre ,,Centru comercial/Peco”, intersectie in T cu banda
de viraj stanga din DN 7 , banda de insertie pentru viraj stanga din lateral in
DN 7 in doi timpi, benzi de decelerare si de accelerare adiacente pe DN 7 (a
se vedea imaginile de mai jos).

 Bretea  laterala stanga de acces la A1 sens Arad – Nadlac, amenajare
intersectie giratorie (a se vedea imaginile de mai jos, intersectie si Bretea A1)

Recapituland putem aprecia ca pe acest sector din DN 7 de la limita teritoriului
arministrativ si pana la Nodul rutier cu A1 regasim accese/racorduri laterale cu
amenajari coresponzatoare  (mai putin racordul/intersectia cu Dc 105 si accesul la
Ferma Agro Biograins) ce vor fi utile si suficiente in viitor, iar eventualele
dezvoltari/echipari ale terenurilor din zona se va face cu drumuri colectoare fara a
mai realiza noi accese.
Pentru sensul de mers Nadlac – Arad al autostrazii A1 legatura cu DN 7 se face
printr-o intersectie clasica in T amenajata corespunzator (a se vedea imaginea de
mai jos) .
Intre nodul rutier cu A1 si indicatorul de intrare in localitatea Pecica, DN 7 are de
principiu acelasi profil transversal si are accese laterale/intersectii dupa cum
urmeaza:

- In zona km 564+200-564+300 exista doua accese laterale stanga fara o
amenajare si semnalizare suficienta si pentru care se vor face propuneri de
amenajare/reamenajare. In imaginile urmatoare se pot observa cele doua
accese consecutive la distanta de cca 100 m unul de celalalt.

La km 564+850 regasim pe partea stanga intersectia cu Dc 96 A spre Bodrogul
Vechi fara o amenajare corespunzatoare.
Imedia dupa intersectia spre Bodrogul Vechi  urmeaza podul de traversare a
Canalului Arad-Pecica si Panoul cu indicatoarele stanga/dreapta de intrare in
localitatea Pecica.  Practic odata cu intrarea in localitate (km. 565+050) regimul de
viteza se schimba aceasta fiind limitata la 50 km/h. Pe partea stanga la limita
amprizei este amenajata o Pista pentru ciclisti de cca 2 m latime cu marcaj de
delimitare a sensurilor de mers, ce este continuata pana la Trecerea de Cale Ferata
amenajata cu bariere de la intrarea in zona dens construita a orasului iar apoi dupa
trecerea de cale ferata este continuata pe trotuarul de pe pertea stanga si legata cu
pista amenajata in lungul str. 2.
Concluzionand pe sectorul DN 7 cuprins intre nodul rutier cu A1 si Panoul cu
indicatoarele de intrare in localitate avem solutii de amenajare insuficienta a
acceselor/intersectiei si acestea vor face obiectul unor propuneri de reamenajare in
acord cu cerintele de dezvoltare/echipare a terenurilor adiacente dar si cu
respectarea normelor tehnice in vigoare.
Relativ la tronsonul din DN 7 cuprins intre Panourile cu indicatoarele de intrare
dinspre Arad si iesire spre Nadlac putem aprecia ca avem trei sectoare caracteristice
si anume:

 Primul sector cuprins intre panoul cu indicatoarele de intrare/iesire din
localitate dinspre Arad km 565+050 si intersectia giratorie cu Strada nr 2 km
566+350 care este si Artera principala veche a orasului;
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 Al doilea sector din DN7 cuprins intre intersectia cu str. 2, km 566+350 si
intersectia cu str. 401 km 569+100 ce se constituie in Artera centrala noua a
orasului;

 Al treilea sector cuprins intre intersectia cu str. 401, km 569+100 si Panoul cu
indicatoarele de intrare/iesire dinspre Nadlac (km. 570+500)

Pe fiecare din aceste sectoare putem remarca faptul ca ne aflam in zone dens
construite cu accese laterale/strazi si intersectii cu DJ 709 J (km 565+842) sector
intrare Pecica - Turnu 90 (pe primul sector) si iesire Pecica - Peregu Mic (km
569+800) pe al treilea sector si intersectie cu Dj 709 E (km 569+500) Pecica -
Sanpetru German tot pe al treilea sector.
Din punct de vedere al profilului transversal pe sectoarele de capat (1 si 3) avem tot
acelasi profil de drum intr-un usor rambleu si santuri laterale de colectare a apelor
pluviale. Pe sectorul central (2) apar local si sectoare cu rigole betonate ingropate
sau podete tubulare mai lungi sau mai scurte pentru continuizarea santurilor astfel
incat sa permita accesul la fronturile construite cu activitati comerciale sau pentru
parcarea vehiculelor in afara parti carosabile.
Un alt sector caracteristic al DN 7 in traversarea orasului Pecica il reprezinta cel
cuprins intre indicatoarele intrare/iesire din localitate (km. 570+500) si limita
intravilanului existent  (km. 571+450) respective accesul la COSTA Machinery. Pe
acest sector cu accese la parcelele adiacente putine  se revine la un regim de viteza
partial nerestrictionat  (70 km/h pe un sector) si profil transversal de drum in afara
localitatii.
DN7 continua in afara intravilanului existent si pana la limita teritoriului administrativ
(km. 575+640) cu un sector in aliniament cu profil de drum in afara localitatii intr-un
usor rambleu.
Pe acest sector avem intersecția cu DJ 709 DN 7- Semlac km 573+ 450 , intersectie
in T fara amenajari de canalizare a traficului/insule separatoare .
Recapituland relativ la DN 7 in traversarea teritoriului administrativ al orasului Pecica
putem concluziona urmatoarele:

 Cele doua sectoare dinspre Arad (km 557+900.....Km 563+623) si respectiv
Nadlac (km 570+500...km 575+640) cuprinse intre limitele teritoriului
administrativ si limitele intravilanului existent se pot caracteriza ca nu ridica
probleme/disfunctionalitati deosebite;

 Pe sectoarele cuprinse intre limitele intravilanului existent (km 563+623... km
565+050) dinspre Arad si respectiv Nadlac (km 569+135...km 570+500) si
panourile cu indicatoarele de intrare/iesire in localitate exista o serie de
accese/intersectii in marea majoritate amenajate corespunzator dar si unele
pentru care se vor face propuneri de interventie/reamenajare pentru
asigurarea unei mai bune fluente a circulatiei si diminuarea riscurilor de
accidente.

 Pe tronsonul cuprins intre indicatoarele de intrare/iesire din oras avem o
succesiune de intersectii/accese intr-o mica masura amenajate (intersectiile
cu strazile orasenesti mai putin cea cu str. 2 unde sa amenajat o minigiratie),
sectoare de drum cu parcari laterale insuficient amenajate cu acces
necontrolat la benzile curente de circulatie, treceri de pietoni insuficient
semnalizate,  intersectii cu drumuri locale (DJ 709 J si DJ 609 E) neamenajate
corespunzator. Pentru acest tronson in capitolul dedicat propunerilor se vor
defini atat tipologia de intersectii ce trebuie amenajate cat si aspecte
referitoare la profilurile transversale recomandate si ,,masuri de calmare” a
traficului specifice pentru artere in traversarea unor localitati lineare (practic
orasul Pecica are o singura artera de tranzit Est-Vest (DN 7) fara o alta
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posibilitate de traversare, deci o localitate ,,cvazi lineara” cu un ,,apendice
lateral str. 2 axa veche a orasului dar care se ,,infunda” in zona Raului Mures).

Drumul naţional secundar DN7B cu direcţia DN7-Turnu-PTF Turnu, traversează
partea de NE a teritoriului administrativ al oraşului Pecica tot pe direcția aproximativă
SE-NV, acesta traversând și intravilanul localității Turnu.
Drumul national DN 7 B se desprinde din DN 7 pe teritoriul administrativ al
municipiului Arad si la km. 2+800 intra pe teritoriul UAT Pecica avand un profil
transversal de drum in usor rambleu.
DN 7 B are 7.00 m partea carosabila, cu doua benzi, acostamente inierbate de 1,00
m si santuri laterale la baza taluzului pentru drenarea apelor pluviale care se
descarca in reteaua de canale din zona.
Pe traseul cuprins intre km. 2+800 si 7+056 (Panoul cu indicatoarele de intrare/iesire
in localitatea Turnu) exista cateva racorduri cu drumuri de exploatare/ferme agricole
si o curba la stanga (km. 5+175) unde este restrictie de viteza  (50 km/h) depasirea
interzisa si indicatoare de curba periculoasa.  La iesirea din curba pe dreapta este un
acces la o cladire P+2 cu locuinte colective cu posibilitati de viraj stanga (marcaj
median intrerupt ).
La km. 5+500 exista un racord cu un drum de acces la   SC HT EST DIVISION SRL,
fara o amenajare si semnalizare completa.
La km 7+056 sunt montate Panourile cu indicatoarele de intrare/iesire in localitatea
Turnu ce apartine de UAT Pecica.
Inainte de intrarea efectiva in localitatea Turnu (printr-o curba la dreapta cu raza mica
) este instituita restrictie de viteza 30 km/h si depasirea interzisa.
Adiacent drumului pe partea dreapta se parcheaza in afara parti carosabile vehicule
ale salariatilor unui minicentru logistic din zona SC. POLACH .
Dupa intrarea in localitatea Turnu DN 7 B se intersecteaza atat cu reteaua locala de
strazi  cat si cu Dj 709 J Pecica – Turnu – Variasul Mic  in doua intersectii succesive
intai din stanga si apoi spre dreapta (DJ 709 J suprapunandu-se astfel peste DN 7 B
pe o portiune de cca 350 m).
La intersectiile cu strazile locale avem de regula si treceri de pietoni marcate si
semnalizate si pe strazile laterale avem indicatoare de oprire la intersectie (STOP)
La iesire din localitate DN 7 B avem o curba la stanga cu raza mica semnalizata ca si
curba periculoasa si un acces la Statia Peco  asa cum se poate vedea mai jos.
In continuare DN 7 B urmeaza pana la Panoul cu indicatoare intrare/iesire din
localitate km 9+620 un sector in aliniament si profil in rambleu
Dupa traversarea unui canal important din zona (km 9+800)  DN 7 B intra in teritoriul
dedicat Punctului de Frontiera cu Ungaria.
Concluzionand putem spune ca in situatia existenta DN 7 B pe teritoriul administrativ
al UAT Pecica nu are disfunctionalitati majore luand in considerare si traficul relativ
redus atat pe DN 7 B (MZA la 2015 era 1518 Veh fizice ) cat si pe reteaua locala (DJ
si strazile locale din Turnu).

Drumul judeţean DJ709J Nădlac-Peregu Mare- Pecica, face legătura dintre
intravilanul Pecica (DN7) și comuna Peregul Mare, ieșind din Pecica pe direcția NV.
Tot traseu al drumului judeţean DJ709J este considerat și tronsonul Pecica-Turnu-
Iratoșu, chiar dacă nu este în continuarea traseului de mai sus, și face legătura dintre
intravilanul Pecica (DN7) și localitatea Turnu, apoi spre comuna Iratoșu, pe direcția
NE. Drumul traversează intravilanul localității Turnu.
Drumul judetean Dj 709 J cu originea in  DN 7 la Nadlac si traseul Nadlac- Peregu
Mare – Peregu Mic – Pecica (la km 30+100 pe Dj 709 J si km 568+ 740 pe DN 7)
iesire din Pecica la km 565+810 – Turnu (suprapunere pe DN7B pe cca 350 m ) –
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iesire Turnu spre Variasu Mic, drum asfaltat cu latime parte carosabila de 6 m intr-o
stare mediocra;

Drumul judeţean DJ709D Pecica-Semlac-Şeitin-Nădlac, care porneşte din DN7 la V
de Pecica şi se termină în oraşul Nădlac, la intersecţia cu drumul naţional DN7,
asigurând astfel o variantă ocolitoare la traseul pe DN7 dintre cele două oraşe şi
legatura cu localităţile Semlac şi Şeitin.

Drumul județean DJ709E Pecica-Sâmpetru German, reprezintă, pe teritoriul UAT
Pecica, centura de V a orașului.
DJ 709 E cu originea în Pecica in DN 7 km 569+500 traseu de cca 2,850 km pe
latura vestica a orasului cu pod peste Mures si intrare in Sanpetru German cu racord
la Dj 682 (lungime totala 9.2 km), drum este asfaltat cu latimea partii carosabile de
6.00 m stare buna pe primul sector (DN 7 -Pod peste Raul Mures apoi stare
mediocra pana in Sanpetrul German).

Drumul comunal DC 86A Pecica-Bodrogul Vechi este singura legătură rutieră a
localității Bodrogul Vechi. Drumul se termină pe malul Mureșului. Reprezintă de fapt
o amenajare cu dale mari de beton a accesului către sondele de extracție
hidrocarburi din pădurea Luncii Mureșului, dar asigură accesul atât la Schitul Sf.
Cuvioasa Paraschiva cât și la localitatea Bodrogul Vechi, la capătul căruai se află și
un bac ce face legătura doar pietonală cu Mănăstirea Dodoș Bodrog și localitatea
Călugăreni.
Drumul se află de fapt și în evidențele Romsilva, ca drum forestier, iar pentru orice
intervenții referitoare la acesta este nevoie de scoaterea sa din fondul forestier
național.
Dc 96 A cu originea in DN 7 km 647+850 si sfarsit in Bodrogul Vechi localitate
apartinatoare de UAT Pecica, drum din dale de beton (fost drum exploatare petrolier)
cu latimea de cca. 4 m si evazari locale (pentru incrucisarea vehiculelor), acoperit
partial cu covor asfaltic pe primul sector, stare tehnica mediocra, iar dupa traversarea
Digului de protectie la inundatii  a Muresului si pana in localitatea Bodrogul Vechi
drumul este in stare proasta dalele de beton sau tasat/denivelat iar rosturile sau
deschis  si denivelat (viteza de deplasare pe acest sector nu poate fi mai mare de 20
km/h din cauza denivelarilor).

Drumul comunal DC 105 DN7-Sederhat, reprezintă singurul drum de acces
clasificat al localității Sederhat, care traversează și localitatea.
DC 105 cu originea in DN 7 km 559+530 si sfarsit  Sederhat la limita nord estica a
satului, cu imbracaminte asfaltica asternuta peste dale de beton (fost drum de
exploatare ) pe sectorul de la DN 7 pana la intrare in localitate, latime cca 5.00 m si
apoi impietruire pe restul secturului prin localitate.

Transportul public de călători se efectuează cu autobuze și este prezent pe toate
drumurile naționale de pe UAT asigurând relația Arad-Pecica-Nădlac și Arad-Turnu,
pe DJ 7090J, DJ 7090D și DJ 709E, asigurând legăturile Pecica-Peregu Mare, Arad-
Șeitin și Pecica-Satu Mare (jud. Timiș) și pe DC 105, pe relația Arad-Sederhat-
Pecica.
Cele mai defavorizate legături sunt Pecica-Turnu (unde nu există legături directe) și
Pecica-Bodrogu Vechi, unde nu există deloc legături prin transportul în comun rutier.
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2.3.10.2. Feroviare

La ora actuală orașul Pecica este deservit feroviar de linia de cale ferată 223 Arad-
Nădlac, Nădlacul fiind staţie terminus. Din Nădlac pleacă şi ajung cca. 3 trenuri pe zi,
toate pe ruta Arad-Pecica-Nădlac, trenuri personale. Din cauza poziţionării apropierii
de Arad, linia este slab folosită, populaţia preferând autobuzul sau alte variante.

Linia 223 Arad-Nădlac, străbate de la E la V teritoriul administrativ, fiind linie simplă,
secundară, neelectrificată, neinteroperabilă, infrastructură publică, linie inchiriată de
S.C. RC-CF TRANS S.R.L. Brașov.
Lungimea liniei CF 223 Arad-Nădlac pe teritoriul orașului este de 19,715 km.

Pozițiile kilometrice ale intersecțiilor căii ferate 223 Arad-Nădlac cu limita
administrativă a teritoriului orașului Pecica sunt: km 12+850 – km 22+411 până la
stația Pecica, respectiv km 22+411 echivalent km 1+757 la km 11+911, între stațiile
Pecica și Nădlac.

Pe teritoriul orașului există o stație de cale ferată, stația Pecica, cu axul stației la km
20+633, semnalul de intrare în stație este la km 20+009 iar semnalul de ieșire stație
este la km 21+462.

Pe teritoriul orașului Pecica, există următoarele treceri la nivel cu linia CF 223 și
anume:

- Km 12+885 – TN semnalizată cu IR, intersecție cu drum agricol, dale beton;
- Km 16+520 – TN semnalizată cu IR, intersecție cu drum agricol, dale beton;
- Km 18+721 – TN semnalizată cu IR, intersecție cu drum agricol, dale beton;
- Km 19+990 – TN semnalizată cu IR, intersecție cu strada, dale beton;
- Km 20+387 – TN semnalizată cu barieră mecanică, intersecție cu DN 7, dale

elastice;
- Km 3+940 – TN semnalizată cu IR, intersecție cu drum agricol, dale beton;
- Km 5+965 – TN semnalizată cu IR, intersecție cu drum agricol, dale beton;
- Km 9+573 – TN semnalizată cu barieră mecanică, intersecție cu DN 7, dale

beton;

Pe teritoriul orașului Pecica, există următoarele lucrări de artă pe linia CF 223 și
anume:

- Km 8+315 – pod GIPCSN deschidere 5,50m; peste Mureșel;
- Km 8+640 – pasaj superior Centură Arad;
- Km 12+865 – pasaj superior Autostrada Arad-Nădlac;
- Km 17+000 – pasaj superior Autostrada Arad-Nădlac;
- Km 19+413 – pod GIPCSN deschidere 10m; peste Mureșul Mort;

Suprafața de teren aferentă zonei cadastrale CFR situată pe raza unității
administrativ teritoriale Pecica este de aproximativ 20,88 ha, din care aproximativ
18,98 ha - domeniul public al Statului Român și aproximativ 1,90 ha – domeniul
privat al CNCF ”CFR” SA.

Din punct de vedere al repartitiei calatoriilor pe mijloace de transport pe ansamblul
deplasarilor, calatoriile cu trenul totalozeaza sub 1%, iar in ce priveste reletia cu
municipiul Arad  trenul preia sub 2% din numarul de calatori.

Practic nu putem vorbi pentru moment de un aport semnificativ al traficului de calatori
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pe calea ferata lucru datorat pe de o parte frecventei reduse a trenurilor, duratei
calatoriei si desigur a confortului oferit de tren in comparatie cu celelalte vehicule.

2.3.10.3. Navale

La ora actuală nu există cai navigabile pe teritoriul UAT Pecica, chiar dacă PATN și
PATJ Arad prevăd în perspectivă acest lucru.

În schimb, râul Mureș este folosi pentru ambarcațiuni de agrement, fără motor, ce
aparțin atât de Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului, cât și private
(Primăria Pecica sau persoane fizice); accesul la apă se face în zone neamenajate în
acest sens. Aceasta constituie o disfuncționalitate a acestei facilități.

2.3.10.4. Aeriene

Pe teritoriul administrativ Pecica nu există amenajări sau construcții destinate căilor
de comunicație aeriene.
Există însă echipamente destinate coordonării zborurilor și anume RADIOFAR
Pecica.

De asemenea pe teritoriul administrativ Pecica există zone cu servituți aeronautice
datorate pistei aeroportului internațional Arad, Radiofarului Pecica cât și
echipamentelor de radionavigație aeriană: NDB, DME și DVOR.

Reglementarea acestor zone va fi făcută în capitolul 3.11.5.5. din prezentul memoriu,
cât și în Regulementul Local de Urbanism, aferent PUG.

2.3.11. Căi de circulaţie locale în teritoriu

Pe lângă căile de comunicaţie majore în teritoriu, ce fac legătura de obicei între oraş
şi teritorii administrative învecinate, pe teritoriul administrativ Pecica mai
funcţionează o serie de drumuri de importanţă locală ce asigură relaţiile funcţionale
în interiorul teritoriului administrativ sau de importanţă turistică. Ele vor fi prezentate
în continuare.

2.3.11.1. Drumuri industriale

Cele mai importante drumuri industriale deservesc exploatațiile de hidrocarburi și
sunt situate, majoritatea în arealul de N al UAT, ele regăsindu-se și în zone de
pădure de la S de Pecica. În general reprezintă drumuri betonate sau cu dale de
beton, necesare accesului cu utilaje la sondele de extracție sau la parcurile
petroliere.

2.3.11.2. Drumuri agricole

Teritoriul agricol Pecica este deservit de o serie de drumuri agricole, ce fac legătura
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între oraş şi teritoriul agricol exploatat. Cadastral ele poartă denumirea de drumuri de
exploatare (De) şi au în general lăţimea de 4 m destinate circulaţiei utilajelor agricole.
Drumurile agricole existente în prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica
sunt în marea lor majoritate drumuri nemodernizate din pământ, cu o singură bandă
de circulaţie şi fără elemente de preluare şi scurgere ale apelor pluviale, ceea ce
crează mari probleme de circulaţie pe timp de ploaie. Majoritatea drumurilor agricole
sunt dispuse în partea de Nord, Est și Vest a teritoriului administrativ al oraşului
Pecica, zone în care se află cu precădere terenurile agricole. Traficul rutier este
format cu precădere din autovehiculelor cu specific agricol şi se descarcă direct în
reţeaua de străzi a oraşului Pecica și a localităților componente şi apoi în drumurile
clasificate. Toate aceste drumuri sunt nemodernizate, cu structură rutieră din pământ
şi o singură bandă de circulaţie.

Principalele disfuncţionalităţi referitoare la drumurile agricole sunt starea drumurilor
de exploatare în cazul accesului la trupurile izolate (care fiind din pâmânt şi în situaţii
de precipitaţii bogate, sunt practic inaccesibile cu autovehicole obişnuite), precum şi
accesul din aceste drumuri în drumurile clasificate, care în aceleaşi situaţii de
precipitaţii bogate aduc prin vehicolele agricole o cantitate de pământ pe
îmbrăcămintea modernizată a drumurilor clasificate.

2.3.11.3. Drumuri şi trasee turistice şi de agrement

În prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Pecica se află următoarele drumuri de
interes turistic:

- drumul forestier de acces la Schitul Cuvioasa Parachiva, ce pornește din DC
86A și ajunge până în localitatea Bodrogul Vechi;

Accesul la parcurile şi zonele de agrement limitrofe oraşului precum şi la Parcul
Naţional Lunca Mureşului aflat la sud de oraş se face prin intermediul drumurilor
agricole nemodernizate din pământ.

Pe teritoriul administrativ Pecica există următoarele trasee de cicliști, situate în
Parcul Natural Lunca Mureșului:

- traseul care pornește din Pădurea Ciala, pe malul Mureșului, ajunge la
Bodrogu Vechi, apoi prin Pădurea Popinilor până sub Pecica, unde
traversează Mureșul pe o punte, continuând prin Pădurea Rața-Vaida. Traseul
este doar marcat, dar neamenajat;

- pista ciclistă amenajată pe zona superioară a digului de nord al Mureșului
reprezintă o investiție cu fonduri europene, ce pornește din DJ 682F-Pădurea
Ciala; traseul este practicabil și folosit de către iubitorii de cicloturism;

2.3.12. Disfuncţionalităţi la nivel de teritoriu

Cele mai importante disfuncționalități referitoare la relațiile din teritoriu le reprezintă:
- Autostrada Nădlac-Arad, prezintă şi disfuncţionalităţi în teritoriu, în sensul

întreruperii drumurilor de exploatare din zona sa, aceste legături trebuind a fi
refăcute acolo unde accesul nu mai este posibil, în general traseul autostrăzii
întrerupând sistemul inelar al drumurilor de exploatare agricole. De
asemenea, acest traseu întrerupe accesul faunei dintr-o parte a alta a
autostrăzii, fapt pentru care trebuiesc luate măsuri suplimentare specifice
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(poduri, canale, etc).
- Lipsa clarificării juridice și a amenajării drumului DC 86A;
- Lipsa transportului în comun între Pecica și Turnu și între Pecica și Bodrogu

Vechi;
- Lipsa profilului corespunzător și a îmbrăcăminții asfaltice a DJ 709J tronson

Pecica-Turnu;
- Lipsa unui acces amenajat la malul Mureșului pentru ambarcațiunile de

agrement fără motor existente;
- Lipsa unor acese amenajate, cu parcaje aferente la Lunca Mureșului;
- Există trupuri izolate la care accesul se face pe drumuri de pâmânt

(inaccesibile cu autovehicole obişnuite, pe timp ploios). Accesul pe timp ploios
din drumurile de exploatare agricole aduc pe drumurile asfaltate noroi, situaţie
considerată ca disfuncţionalitate mai ales pentru un drum european.

- Mureşul nu este amenajat pentru navigaţie aşa cum prevăd planurile de
amenajare a teritoriului de rang superior.

2.4. Potenţial economic

2.4.1. Potenţialul cadrului natural

Cadrul natural oferă potenţiale diverse de exploatare.

Situaţia foarte favorabilă a cernozionurilor dezvoltate pe depozite loessoide, face ca
teritoriul administrativ Pecica, ce cuprinde cca. 70% din UAT ca cernozionuri, să fie
extrem de valoros pentru practicarea agriculturii. Situaţia freaticului dublată de
sistemul de desecare amplifică potenţialul natural. Clima temperat continentală
favorizează şi mai mult perioada de vegetaţie şi precipitaţiile.
Apropierea de un curs major de apă înlesneşte relaţiile teritoriale, fapt certificat şi de-
a lungul istoriei.
Potenţialul mare oferit de straturile geotermale de mare adâncime, poate oferi
independenţă şi chiar profit oraşului. Straturile de hidrocarburi pot înlesni relansarea
economică a industriei.
Prezenţa unei arii naturale protejate poate duce la dezvoltarea turismului de
agrement din zonă.

2.4.2. Potenţialul paleocadrului uman

Prezența locuirii pe culuarul Mureșului încă din paleolitic, face din arealul Pecicăi un
subiect de interes pentru iubitorii de istorie, și nu numai.
Pe teritoriul Pecicăi există două situri întinse aflate pe LMI:
”Șanțul Mic” și ”Șanțul Mare”. Astfel oferta turistică poate să includă și vizite pe
siturile arheologice importante de pe teritoriul UAT, mai ales dacă acestea sunt puse
în valoare.

2.4.3. Potenţialul cadrului economic
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Rezumând recomandările documentelor conductoare pe plan național, regional,
județean și microregional, orașul Pecica prezintă o serie de indici favorabili
dezvoltării mediului economic precum: punerea în funcțiune a autostrăzii A1
(facilitează transporturile, schimburile economice și navetismul), apartenența de
conurbația Timișoara-Arad (motorul de dezvoltare al regiunii ), modernizarea
punctului de frontieră Turnu, o economie variată și locuri de muncă accesibile,
extragerea țițeiului, soluri fertile și potențial agricol exploatat, existența bradurilor
locale, un patrimoniu natural și cultural cu valoare națională și o capacitate
instituțională sporită. Însă, pentru asigurarea unei evoluții economice durabile, atât
pe plan local, cât și județean și regional, orașul Pecica are nevoie de o creștere
continuă și susținută în următoarele direcții:

- pentru creșterea competitivității a gradului de mobilitate al cetăţenilor și
atractivitatea față de comună: îmbunătăţirea conectivităţii interne cu
conurbaţia Timișoara-Arad și încurajarea transportului sustenabil
(reabilitarea căilor ferate, diversificarea și subvenționarea transportului în
comun, extinderea pistelor de biciclete, inclusiv în localitățile rurale);

- pentru menținerea și atragerea de locuitori și forță de muncă: măsuri de
creștere a calității vieții (echiparea completă cu infrastructură de utilități
publice a localităților urbane și rurale, realizarea unei politici în domeniul
locuirii, descurajarea expansiunii teritoriale, îmbunătăţirea funcţiilor
rezidenţiale și dezvoltarea unor spaţii publice de calitate, limitarea dezvoltării
urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructură tehnico-edilitară
etc.) și măsuri pentru asigurarea siguranței locuitorilor (eliminarea alunecărilor
de teren, preîntâmpinarea efectelor cutremurelor, înființarea unui spital etc.);

- pentru dezvoltarea turismului: conturarea traseelor culturale (patrimoniu
cultural-istoric deosebit: centre isorice, vestigii arheologice, monumente
istorice și arhitecturale și colaborarea la nivel județean pentru valorificarea
concentrării de patrimoniu cultural pe Valea Mureșului); exploatarea Parcul
Natural Lunca Mureșului - sit Natura 2000 (dezvoltarea ecoturismului și
gestionarea corespunzătoare și cu mare atenție a acestor zone prin realizarea
de „infrastructură verde"); punerea în valoare a identității orașului și păstrarea
peisajelor culturale specifice prin reglementarea prin documentaţii de
urbanism; valorificarea resurselor etnografice şi meşteşugăreşti; dezvoltarea
sistemelor de utilizare a apelor geotermale etc.;

- pentru dezvoltarea sectorului primar: creşterea competitivităţii sectorului
agricol (diversificarea producţiei agricole, creșterea valorii adăugate a
produselor agricole și forestiere, sporirea îmbunătățirilor funciare, creşerea
gradului de mecanizare, sprijinirea asocierilor etc.);

- pentru dezvoltarea sectorului secundar: crearea de parcuri industriale şi
tehnologice, creşterea competitivităţii produselor industriale, investire în
promovarea brandurilor locale, dezvoltarea industriei extractive în condiţii de
performanţă la Turnu, reconversia funcţională a fostelor zone industriale sau
militare;

- pentru dezvoltarea sectorului terțiar: sprijinirea activităţii IMM-
urilor, dezvoltarea industriilor culturale şi conexe, sprijinirea inovării
tehnologice şi cercetarii aplicate;

- pentru creșterea competitivității economice la nivel regional: valorificarea
relațiilor transfrontaliere (forță de muncă, schimburi economice, turism etc.);
valorificarea resurselor de energie alternative: solară, geotermală, eoliană,
biomasă; valorificarea expertizei în domeniul de specializare și încurajarea
dezvoltării în alte domenii pentru diversificarea economiei; dezvoltarea
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învăţământului vocaţional corelat cu specificul activităţilor din zonă pentru
specializarea forței de muncă; creşterea capacităţii instituţionale de gestionare
a proceselor de dezvoltare teritorială.

2.4.4. Principalele funcţiuni economice

Indicatorii economici pentru fundamentarea diagnozei sunt următorii: numărul de
societăţi comerciale, total active, cifra de afaceri, profitul brut, pierderea brută si
numărul de societăţi comerciale cu profit. Aceste informatii sunt obţinute de la ORC
Arad, prin grija proiectantului general, la solicitarea autorităţii publice locale. În cazul
acestei documentaţii vom lua in considerare numărul de societăţi comerciale şi cifra
de afaceri a acestora, profitul mediu şi total, dar şi numărul de angajaţi pe sectoare
de activitate. Sunt utilizate datele oferite de ORC Arad, conform cărora în oraşul
Pecica se află un număr total de 455 de persoane juridice cu scop patrimonial. Din
punct de vedere al importanţei economice la nivel judeţean, Pecica ocupă un rol
secundar, fiind în competiție cu localitățile aflate în zona suburbană reședinței de
județ, municipiul Arad. Dacă acesta din urmă înregistra în 2015, în sfera privată, o
cifră de afaceri de aproximativ 17,4 miliarde de lei, cele mai dezvoltate 10 dintre
localitățile menționate mai sus (Curtici, Chișineu Criș, Sântana, Zimandu Nou,
Nădab, Pecica, Vladimirescu, Lipova, Felnac și Nădlac) cumulează o cifră de afaceri
totală de doar aproximativ 7,5 miliarde de lei, raportul dintre acestea și municipiul
reședință de județ fiind de 1:2,32. Între aceste 10 lcoalități, Pecica reprezintă doar
6% la nivel de putere economică, fapt reliefat și de figura 3.1

Figura 3.1 Ponderea cifrei totale de afaceri a orașului Pecica în raport cu celelalte
localități importante la nivel județean, cu excepția municipiului Arad

Sursa: ORC Arad, 2017

Astfel, creând conexiuni simple (figura 3.2), se observă că relația de bază care se
creează este de tip Nord-Sud, în care rolul municipiului Arad este de balama pe axa
Timișoara – Oradea și de racord la direcția de dezvoltare de pe baza celor două
coridoare europene de mobilitate TEN-T. Această relaționare favorizează localitățile
de pe direcția Nord-Sud (Chișineu Criș, Sântana, Zimandu Nou), cu excepția orașului
Curtici care este un centru logistic major la nivelul Vestului României, pentru accesul
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spre occident. În acest context, Pecica rămâne, împreună cu Nădlac, Vladimirescu,
Lipova și celelalte localități aflate de-a lungul râului Mureș, să își dezvolte propriile
capacități de dezvoltare economică, pe baza potențialului resurselor locale și al
deschiderii administrației locale.

Ca parte a sistemului urban al municipiului Arad, rolul economiei localității Pecica
este de a întări relația Est-Vest dezvoltată pe axul Mureșului (râu care desparte două
regiuni identitare diferite) în planul activităților de agrement și eploatării potenţialului
(ne)regenerabil care rezultă din însăși proximitatea cursului de apă. Nu este de
neglijat poziţia în raport cu coridorul de mobilitate E68-A1, care ar putea avea un
impact economic major, similar celui al coridorului feroviar pentru Curtici.

Figura 3.2 Diagrama direcțiilor economice de dezvoltare, în funcție de dimensiunea
economiilor locale

Sursa: ORC Arad, 2017, date 2015, pe suport geoportal.ancpi.ro, ascalar

Figura 3.3 Numărul intreprinderilor active din orașul Pecica
Sursa: ORC Arad, 2017
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În cazul oraşului Pecica, potenţialul este generat de infrastructura rutieră, activităţile
economice pe care le creează şi cele complementare acestora, aşadar zonele cele
mai importante de dezvoltare economică sunt cele de acces şi coborâre de pe
autostradă şi zona de agrement, de racord la infrastructura ecologică a râului Mureş.

Dintre cele 455 de firme active în oraş, cel mai mare număr este reprezentat de cele
care îşi desfăşoară activităţile de bază în domeniul comerţului cu amănuntul (40),
cultivării cerealelor (35) şi al transportului rutier de mărfuri (figura 3.3).

Structura pe sectoare de activitate a economiei locale, conform datelor din 2015,
arată că sectorul terţiar, al serviciilor, este cel mai dezvoltat. De asemenea, apare ca
încurajatoare prezenţa unei societăţi care desfăşoară activităţi de cercetare (figura
3.2). Deşi concluzia generală care reiese din studiile şi planurile aprobate la nivel
local este că agricultura şi creşterea animalelor - sectorul primar - este cel dominant,
cifra totală de afaceri declarată la ORC Arad arată că sectorul secundar, al
prelucrărilor, este mult mai dezvoltat.

Figura 3.2 Ponderea cifrei de afaceri pe sectoare de activitate
Sursa: ORC Arad, 2017

În sectorul primar, cele mai importante societăţi comerciale sunt: Interglobal SRL,
care desfăşoară activităţi de creştere a altor bovine, Palmar Vali SRL şi Proseed
Farming SRL, cu activitate în domeniu cultivării cerealelor şi plantelor leguminoase.
În sectorul secundar, cea mai ridicată cifră de afaceri o înregistrau, în 2015: HT Est
Division SRL, care se ocupă de fabricarea de aparate electrocasnice, Suolificio
Antica Toscana SRL care fabrică încălţăminte şi Zollern SRL care desfăşoară
operaţiuni de mecanică generală. În sectorul terţiar, transportul de mărfuri este
dominant, prin prezenţa societăţilor Nistor Trans Company SRL şi Pollach Impex
SRL. De o importanţă majoră este şi activitatea Rodspectra SRL, care desfăşoară
activităţi de comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii.
Singura societate care desfăşoară activităţi în sectorul cuaternar este DNAGenes
SRL, în domeniul cercetării-dezvoltării în biotehnologie, care în clasamentul general
în funcţie de valoarea cifrei de afaceri ocupă locul 78 din 455.

Din totalul de 455 de entităţi juridice cu scop patrimonial din Pecica, așa cum este de
așteptat, cel mai mare număr îl reprezintă cele cu sediul în oraș (390, un procent de
86%), fiind urmat de Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi. Cele mai importante firme
din Pecica sunt Nistor Trans Company SRL (transporturi rutiere de mărfuri),
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Rodspectra SRL (comerț cu ridicata al materialului lemnos) și H Est Division SRL
(fabricarea de aparate electrocasnice). În Turnu, cele mai importante firme sunt Pro
Tool SRL (fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte), Daviker-Cargo SRL și Universal
Transport Nova SRL (transporturi rutiere de mărfuri). Absența datelor firmelor din
Sederhat nu ne permite să le clasificăm pe acestea după importanță, aceeași situație
fiind întâlnită și în Bodrogu Vechi. Aici, în localitatea aparținătoare aflată pe malul
Mureșului, toate cele trei societăți desfășoară activități specifice sectorului primar al
economiei, prin creșterea animalelor sau cultura plantelor asociată creșterii
animalelor.

Așa cum am amintit în capitolele anterioare, există activități economice specifice
zonelor intravilane compacte (cu precădere servicii, sectorul cel mai important al
economiei locale), activități care se desfășoară în trupuri izolate: fabrici în interiorul
parcurilor industriale și agricultură desfășurată în parcelele extravilane.

Figura 3.3 Numărul de persoane juridice cu scop patrimonial la nivel local, in orașul
Pecica și localitățile aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi

Sursa: ORC Arad

Repartiția teritorială a acestora este condiționată în primul rând de elementele
naturale (râul Mureș și pădurea – coridor verde al acestuia) și infrastructura
europeană de transport rutier. În intravilanul compact al Pecicăi, distribuția
societăților comerciale urmărește dezvoltarea spațială organică a localității. Zona în
care se află cele mai multe dintre acestea este intersecția celor mai importante două
străzi, denumite 1 și 2: DN7 – E68 și strada care cuprinde cele mai multe instituții
publice și servicii. Alte nuclee importante, din acest punct de vedere, se desfășoară
în zona supermarketului Lidl și în intervalul BRD – biserica Preasfânta Treime (piața
agroalimentară).

Deschiderea autostrăzii A1 oferă posibilitatea pentru dezvoltarea unor iniţiative
comerciale care să favorizeze dezvoltarea calităţii spaţiilor publice de-a lungul străzii
1, creând premisele delimitării unui triunghi destinat funcțiunilor terțiare, de servicii și
petrecere a timpului liber. Societățile destinate transportului și serviciilor destinate
circulației auto se repoziționează pe direcția accesului spre autostradă, profitând de
posibilitatea pe care infrastructura coridorului european o oferă.
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Figura 3.4 Distribuția spațială a sediilor societăților comerciale în orașul Pecica.
Sursa: listafirme.ro

În ceea ce priveşte cifra de afaceri totală a societăţilor comerciale, diferenţa între
Pecica şi localităţile aparţinătoare este evidentă, societăţile din oraş gestionând 97%
din fluxurile monetare ale mediului privat local. Pe locul al doilea se află Turnu,
localitate de graniţă cu avantaje evidente în faţa celorlalte localităţi aparţinătoare.
Aceste diferenţe se menţin şi la nivelul profitului total al societăţilor din localitate, cu o
ameliorare spre 5% din partea firmelor din localitatea Turnu.

Figura 3.5 Contribuţia la cifra de afaceri a oraşului Pecica
Sursa: ORC Arad
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Figura 3.6 Contributia la profitul total al oraşului Pecica
Sursa: ORC Arad

Aşadar, în concluzie la repartizarea teritorială, este evident că oraşul deţine
capacităţi superioare faţă de oricare dintre localităţile aparţinătoare. Singura localitate
care poate participa activ la economia locală este Turnu, pe când Sederhat şi
Bodrogul vechi pot contribui doar identificând un potențial latent determinat de
contextul proxim.

În anul 2015, în orașul Pecica existau 455 de firme aparținând mediului economic
privat. Dintre acestea, două treimi aparțin sectorului terțiar, 21% sectorului secundar
și 13% sectorului primar al economiei. Este de remarcat prezenta singurei firme din
sectorul cuaternar, DNAGenes SRL, cu activitati in domeniul Cercetare - dezvoltare
în biotehnologie.

Figura 3.7 Structura economiei locale, pe sectoare de activitate
Sursa: ORC Arad

Analizând anii de înființare a societăților, trendul ascendent este întrerupt doar la
nivelul anului 2015, când s-au înființat doar o treime din numărul de firme din 2014.
Putem considera că această scădere bruscă este un accident care trebuie verificat
prin statisticile anului 2016. Dacă acestea din urmă vor confirma un trend descendent
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al ultimilor ani, vor fi necesare măsuri de susţinere a antreprenorilor locali şi start-up-
urilor.

Figura 3.8 Numarul anual de societati comerciale infiintate in oraşul Pecica
Sursa: Strategia de dezvoltare a oraşului Pecica 2014-202, conform date ORC Arad

Se constată că perturbările economice majore din a doua jumătate a decadei 2000-
2010 nu au influenţat în mod direct economia locală, ci au reprezentat cel mult un
interval de stagnare pe plan economic. Faţă de acea perioadă, a fost înregistrat un
maxim de 71 de firme înfiinţate în 2011, reprezentând 15,60% din totalul de societăţi
care sunt active în prezent. În total au fost înfiinţate în ultimii 5 ani 266 de firme,
reprezentând 58,46% din totalul de 455 societăţi active.

Analizele pe sectoare de activitate vor fi realizate luând în considerare datele puse la
dispoziție de ORC Arad cu privire la societățile care și-au declarat datele contabile în
perioada 2010-2015. Astfel, baza de date conține 271 de societăți comerciale și
societăți cu răspundere limitată active pentru anul 2010, 280 pentru anul 2011 și 269
pentru 2012. În anul 2013 sunt luate în calcul 256 de societăți, în 2014 sunt 255 de
persoane juridice, iar în 2015 sunt 241.

2.4.4.1. Sectorul primar

Utilizând datele existente cu privire la numărul total de angajați în sectorul primar al
economiei locale, putem observa o tendință de creștere generată de numărul ridicat
de angajați din anii 2010-2011 și 2014-2015. Între 2011 și 2014 se constată scăderea
numărului de angajați până la 80-83 de persoane. Cel mai mare angajator la nivel
local, în sectorul primar, a fost Palmar Vali SRL. Această societate a angajat 32-42
de persoane în acest interval, cu excepția anilor 2012 și 2013. Nedeclararea
numărului de angajați în acești ani se observă în figura 3.9.
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Figura 3.9 Evolutia numarului total de angajati in sectorul primar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

În ceea ce privește cifra totală de afaceri, au fost înregistrate valori ascendente în
perioada de referință, situație datorată anilor 2011, 2012 și 2015, când valorile atinse
au fost superioare celor din anii anteriori. Chiar și estimările pesimiste coboară doar
până la aproximativ 30 de milioane de lei, peste cifra de afaceri înregistrată în 2011,
pe când estimările realiste se cifrează puțin sub 60 de milioane de lei.

Figura 3.10 Evolutia cifrei totale de afaceri in sectorul primar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

Desi prin prisma cifrei de afaceri economia locală a orașului pare a fi eficientă,
tendinta profitului este de descreștere treptată. Astfel, din 2010 pana in 2015, cu
exceptia anului 2013 (an de vârf), profitul total a înregistrat o scădere etapizată.
Păstrând acest trend, este de așteptat ca profitul total al firmelor locale să se
stabilizeze în anul 2020 la aproximativ 315 mii de lei. Estimările pesimiste și cele
optimiste sunt nesigure, marja de estimare situându-se între -1,5 și 2 milioane de lei.



176

Figura 3.11 Evolutia profitului in sectorul primar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

Datele prezentate mai sus arată că sectorul primar este unul incert. Deși oferă cel
puțin 120 de locuri de muncă și cifra totală de afaceri se află pe un trend ascendent,
profitul total al sectorului este în ușor declin. Diferența înregistrată între 2010 (1,5
milioane de lei) și 2015 (616 mii de lei) demonstrează instabilitatea valorii profitului.
Interpretarea acestor date trebuie pusă în contextul teritorial al orașului Pecica.
Localitatea de graniță a beneficiat în ultimii ani de construcția autostrăzii A1 pentru a-
și diversifica și consolida economia locală prin înființarea și dezvoltarea
întreprinderilor care desfășoară activități de transport, servicii conexe acestora sau
de prelucrare a materiilor prime. Dezvoltarea infrastructurii rutiere a adus de la sine și
ocuparea suprafețelor necesare şi, aşadar, scoaterea acestora din circuitul agricol.
Această are un impact negativ asupra potenţialului de dezvoltare a sectorului primar
al economiei, însă reprezintă un factor mult mai consistent de stabilitate prin faptul
că, fiind coridor european, va reprezenta întotdeauna un atu pentru accesiiblitatea în
oraş şi iniţierea unor afaceri de profil.

Societatea amintită anterior, Palmar Vali SRL, este cea care produce pâinea de
Pecica. Aceasta cultivă cereale în producţie proprie, motiv pentru care reprezintă un
pilon de bază al economiei locale şi un element de stabilitate prin prezenţa în toate
cele trei sectoare: agricultură, fabricarea pâinii și distribuția acesteia. Nu în ultimul
rând, pentru acest sector, sunt de apreciat proiectele inițiate de autoritățile locale în
domeniul creșterii animalelor. Astfel, un brand local care începe să se construiască
este cel al fermei de bivoli, care beneficiază și de o arhitectură spectaculoasă pentru
contextul în care se află. Proiectul creează o oportunitate pentru consolidarea
relațiilor transfrontaliere cu orașul Battonya din Ungaria, oraș înfrățit cu Pecica și
observarea unor efecte concrete, în plan economic, ale acestor relații.

Singura activitate extractivă cu sediul în localitate este desfășurată de Mambo Util
SRL. Aceasta extrage pietriș și nisip din albia râului Mureș şi avea, în 2015, 18
persoane angajate şi un profit de 458338 de lei, fără pierderi.

2.4.4.2. Sectorul secundar
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În sectorul secundar își desfășurau activitatea, în anul 2015, un număr de 38 de
societăţi comerciale. Principalele activităţi desfăşurate sunt:

- fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
- fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
- tăierea şi rindeluirea lemnului;
- fabricarea de mobilă;
- operaţiuni de mecanică generală.

Numărul total de angajaţi în acest sector a înregistrat în perioada de referinţă 2010-
2015 o creştere constantă, întreruptă doar în ultimul an de o scădere cu aproape
10%. Cel mai mare angajator local este Zollern SRL, firmă care desfăşoară
operaţiuni de mecanică generală pentru fabricarea şi prelucrarea oţelului în diverse
forme. Creşterea numărului de angajaţi ai acestei firme este concomitentă cu
creşterea în întregul sector în oraşul Pecica. În anul 2010, la Zollern SRL erau
angajate 64 de persoane. Numărul a crescut la 84 în 2011, 115 în 2012 şi 134 în
2013, pentru ca în 2014 să înregistreze o creştere bruscă la 239 de angajaţi, iar în
2015 la 253.

Figura 3.12 Evoluţia numărului total de angajaţi în sectorul secundar al economiei
locale

Sursa: ORC Arad

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, evoluţia acesteia în perioada de referinţă este
similară celei a numărului de angajaţi. Astfel, după o perioadă de creştere continuă în
intervalul 2010-2014, în anul 2015 aceasta a scăzut cu 7,08% faţă de anul anterior.
Similaritatea graficelor din figurile 3.12 şi 3.13 a necesitat o analiză mai complexă
pentru a observa cauzele acestei scăderi în ultimul an. În primul rând este de
remarcat faptul că 84,22% din totalul de angajaţi se află sub contract cu doar 8
societăţi din sectorul secundar, reprezentând 21,05% dintre acestea. Dintre acestea
8, singura care nu şi-a mai păstrat activitatea în localitate în 2015 este Arsat Industrie
SRL, firmă care se ocupă cu fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente
ale structurilor metalice. Aceasta avea 88 de angajaţi în 2014, o cifră de afaceri de
12.918.698 de lei, profit 0, pierderi de 556.788 de lei şi reprezintă, în fapt, motivul
pentru scăderea înregistrată de acest sector al economiei locale.

Într-un trend general ascendent pe care îl înregistrează activităţile de prelucrare,
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observăm că dispariţia unui operator important de pe piaţă poate reprezenta un şoc
considerabil, faţă de care economia locală trebuie să răspundă prin măsuri
compensatorii. În condiţiile în care numărul de angajaţi în acest sector este cel mai
important, depăşind inclusiv numărul înregistrat de către sectorul terţiar, se pune
problema posibilităţii de implementare a unor politici publice compensatorii, astfel
încât locuitorii să nu aibă de suferit de pe urma instabilităţii unor firme sau a relocării
acestora.

Figura 3.13 Evoluţia cifrei totale de afaceri în sectorul secundar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

Un aspect care pare îngrijorător este continua scădere a profitului total înregistrat de
firmele din sectorul secundar. Cu excepţia anilor 2011 (vârf, cu un profit total de
4.384.427 de lei, un plus de 268,61% faţă de anul anterior) şi 2015 (317,41% faţă de
anul anterior), valorile înregistrate s-au aflat într-o continuă scădere. Chiar şi ultima
valoare a profitului, cea din 2015, este de 12,83 de ori mai mică decât cea
înregistrată în 2011. În acel an, societatea HT Est Division SRL, fabricant de aparate
electrocasnice, a înregistrat un profit de 2.676.915 lei, 61,05% din profitul total
înregistrat de firmele din acest domeniu, pe plan local. În aceste circumstanţe,
prognoza este una pesimistă. Pe fondul unei creşteri generale a numărului de
angajaţi şi a cifrei de afaceri, profitul rămâne unul redus. În 2015, doar 10 firme au
declarat un profit, înregistrând o medie de 34.153 de lei.



179

Figura 3.14 Evoluţia profitului total în sectorul secundar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

2.4.4.3. Sectorul terţiar

În sectorul tertiar îşi desfăşurau în 2015 activitatea cea mai mare pondere a
numarului de societati comerciale, 153. Cele mai importante activităţi sunt:

- Transporturi rutiere de mărfuri;
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi

echipamentelor sanitare;
- Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine

specializate;
- Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
- Comerţ cu amănuntul cu vânzare predominantă de produse alimentare,

băuturi şi tutun.
-

Figura 3.15 Evoluţia numărului total de angajaţi în sectorul terţiar al economiei locale
Sursa: ORC Arad
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Figura 3.16 Evoluţia cifrei totale de afaceri în sectorul terţiar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

Cel mai mare operator este Nistor Trans Company SRL, companie de transporturi
rutiere de mărfuri care înregistra, în 2015, o cifră de afaceri de 52.726.394 de lei,
profit 0 şi pierderi totalizând 2.056.147 de lei. Această firmă angaja 135 de persoane,
mai mult decât dublul înregistrat de a doua societate din acest sector, Rodpsectra
SRL.

Numărul total de angajaţi înregistrează o creştere uşoară, care poate fi observată
chiar şi în analiza sumară a anilor de extremă în periaoda de referinţă. Dacă în 2010
erau angajate 648 de persoane în sectorul terţiar, în anul 2015 numărul acestora a
crescut la 698, aşadar cu 50 de persoane. Trendul este estimat ca o linie
ascendentă, între valorile de 747 a prognozei pesimiste, 880 a celei realiste şi 1012 a
celei optimiste.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, valoarea acesteia înregistrează o creştere
constantă, cu excepţia anului 2015, când a scăzut de la peste 273,5 milioane de lei
la 215,9 milioane. Această scădere cu 26,67% a fost cauzată de radierea firmei
Graind Trading Company SRL (aşadar o scădere cu 21,9 milioane a cifrei totale de
afaceri) şi scăderea cu 37,1 milioane de lei a cifrei de afaceri a Polach Impex SRL.
Este de remarcat ca cele mai mari 5 firme (Nistor Trans Company SRL, Rodspectra
SRL, Polach Impex SRL şi Kovacs & Hegyes SRL) cumulează 53,68% din cifra totală
de afaceri a acestui sector de activitate. Evoluţia cifrei de afaceri este de apreciat ca
fiind ascendentă în fiecare dintre cele trei scenarii, scăderea din ultimul an fiind
înregistrată ca un accident.
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Figura 3.17 Evoluţia profitului total în sectorul terţiar al economiei locale
Sursa: ORC Arad

Prognoza profitului, la fel ca evolutia din perioada 2011-2015, nu este una constanta.
Se estimează o scădere constantă, fundamentată pe observaţia că anii de scădere
au fost urmaţi de ani de creştere în care valorile profitului total nu au ajuns să
depăşească vreuna dintre valoarile anterioare ale acestuia.

2.4.4.4. Sectorul cuaternar

In sectorul cuaternar isi desfasoara activitatea o singura societate comerciala, DNA
Genes SRL, infiintata in anul 2015, cu capital străin. La această societate era
angajată o singură persoană în 2015, când a fost înregistrată o cifră de afaceri de
294.126 de lei, un profit de 21.740 de lei şi datorii de 315.532 de lei.

2.4.5. Profilul economic al localităţilor

Ca urmare a acestei analize economice, constatăm că economia locală este stabilă,
aflată într-o creștere ușoară. Din totalul de 455 de societăți comerciale active în
2015, constatăm că economia locală este susținută de până la 10 firme. Dintre
acestea, cele mai mari sunt Nistor Trans Company SRL (transporturi rutiere de
mărfuri), Rodspectra SRL (comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor
de construcţii şi echipamentelor sanitare) și HT Est Division SRL (fabricarea de
aparate electrocasnice). Acestea 3 reprezintă 35,80% din economia locală, având și
352 de angajați. Per total, primele 10 firme susțin 61,14% din cifra totală de afaceri a
orașului. Cele mai importante activități sunt generate de proximitatea infrastructurii
rutiere de importanță europeană, ceea ce determină concentrarea unor societăți
comerciale de transport rutier și logistică. Există mici perturbații produse de lipsa de
constanță în toate sectoarele și discontinuitatea în implementarea planurilor de
afaceri ale firmelor mari.

Profilul economic al localității este unul mixt, în care toate cele patru sectoare de
activitate contribuie la stabilitatea economiei locale. Cel mai important este sectorul
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terțiar, iar celelalte două sectoare importante, primar și secundar, prezintă o evoluţie
variabilă. Sectorul primar se bazează pe agricultură și creșterea animalelor.
Potențialul exploatărilor resurselor subterane (petrol, ape termale) este doar parțial
atins, de către societăți comerciale care nu au sediul în localitate. În sectorul
secundar, principalele activităţi desfăşurate sunt de tradiție, precum fabricarea pâinii
şi a produselor proaspete de patiserie, dar și fabricarea unor articole de
îmbrăcăminte, tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă sau operaţiuni de
mecanică generală. În acest sector, activitatea reprezentatitvă pentru localitate se
desfăşoară în jurul producţiei de pâine, un brand local. În sectorul terţiar, oraşul
beneficiază de adiacenţa coridorului european TEN-T, autostrada A1, ceea ce
produce oportunităţi favorabile pentru societăţile care desfăşoară activităţi de
transport. Toate sectoarele de activitate prezintă valori ale cifrei de afaceri şi
numărului de angajaţi în uşoară creştere, însă profitul este în scădere.

Față de orașul Pecica, satele aparținătoare contribuie într-o pondere extrem de
redusă la economia locală. Astfel, în Turnu se desfășoară activități de fabricare a
utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului și transporturi rutiere de
mărfuri, însă numărul de angajați este redus iar cifra totală de afaceri este
incomparabilă față de cea a orașului. Sectorul primar contribuie într-o pondere
limitată la economia locală, agricultura fiind practicată îndeosebi la nivelul
gospodăriilor inviduale. Astfel, se poate concluziona ca profilul economic al localităţii
este unul mixt, dar de o importanţă redusă faţă de potenţialul înregistrat.

În Bodrogul Vechi există trei firme care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii
animalelor, fără a-și declara datele. Aşdar, profilul economic este unul
monofuncţional primar.

În Sederhat au fost înregistrate doar două firme, în 2014, cu contribuții infime la
economia locală. Aşadar, aceasta din urmă se bazează pe economia micilor
gospodării, prin activităţi de subzistenţă sau prin agricultură intensivă pe parcele de
dimensiuni medii. În zona de Vest a localității se practică activități extractive, de către
societăți comerciale a căror impact în economia locală este produs doar de un număr
restrâns de angajați, necuantificabil.

2.4.6. Disfuncţionalităţi. Analiza SWOT

Elaborarea unei analize de tip SWOT a situaţiei economice prezente permite
identificarea prioritatilor de actiune ulterioara si stabilirea obiectivului general, a celor
specifice, precum si a masurilor corespunzatoare realizarii acestor obiective. In
cadrul analizei SWOT aferente Strategiei de dezvoltare a Oraşului Pecica sunt
enumerate o serie de puncte tari ale localitatii, pe plan economic, pe care le
introducem partial in demersul nostru.

Tabelul 3.2 Analiza SWOT a mediului economic local
Sursa: autorii

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Accesiblitate pe cale rutieră și
feroviară;

 Parcurgerea de către coridorul 4

 Profitul in descrestere al societatilor
din toate cele patru sectoare de
activitate;
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TEN-T european, componenta
rutieră, prin autostrada A1;

 Parteneriat cu efecte favorabile din
punct devedere economic, stabilit cu
Battonya;

 Existența celor 4 zone industriale,
amplasate favorabil în raport cu căile
de circulație;

 Sector primar cu culturi diverse;
 Existența unor branduri locale: pita

de Pecica și ferma de bivoli;
 Experiență în aplicarea și

implementarea proiectelor pentru
atragerea fondurilor structurale;

 Spirit antreprenorial dezvoltat.

 Lipsa de dezvoltare a infrastructurii
turistice;

 Sectorul tertiar, cel mai dezvoltat prin
prisma numarului de societati
comerciale, se sprijina pe consum;

 Lipsa know-how-ului pentru
accesarea finantarilor interne sau
externe.

 Exploatarea insuficienta a caii
navigabile;

 Exploatarea insuficienta a
potentialului biomasei, a radiatiei
solare și a apei geotermale ca
resursă pentru producerea energiei.

OPORTUNITATI AMENINTARI

 Amplasare în zona de graniță,
oferind posibilitatea desfacerii pe
piețe externe;

 Existența coridorului ecologic de-a
lungul râului Mureș, rețeaua Natura
2000, cu potențial pentru dezvoltarea
activităților turistice;

 Nesiguranța în activitatea marilor
întreprinderi;

 Migratia externa;
 Sistemul birocratic cu proceduri lente

si descurajante pentru intreprinzatori.

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale

2.5.1. Elemente demografice

Pentru analiza evoluţiei demografice a oraşului Pecica au fost folosite date oficiale
furnizate de Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Arad
precum și cele de la Primăria Pecica.

2.5.1.1. Numărul de locuitori

Numărul de locuitori pe care orașul îi avea în anul 2014, conform Serviciului de
evidență a populației jud. Arad, era de 14.144 locuitori.

Ultimul recensământ din anul 2011, a scos în evidenţă următoarea situație
demografică:

ORAȘ PECICA 12.762
Pecica 11.266
Bodrogu Vechi 4
Sederhat 311
Turnu 1.181
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2.5.1.2. Evoluţia numerică a populaţiei

Conform datelor oficiale, ca evoluție în timp, se constată un trend ușor descrescător
a populației din orașul Pecica și satele aparținătoare:

Există însă o anumită inconsistență în datele prezentate de Institutul Național de
Statistică, datorită redefinirii conceptului de populație stabilă și înlocuirea acestuia cu
cel de populație după domiciliu.

2.5.1.3. Mişcarea naturală şi mobilitatea teritorială

Lipsesc datele referitoare la mișcarea naturală și mobilitatea teritorială a populației.

2.5.1.4. Repartiţia teritorială

Repartiţia teritorială a populaţie rezumă informaţii referitoare la densităţile generale
teritoriale ale populaţiei.

La nivelul anului 2011, densitatea totală a Pecicăi era de 54,12 loc/km2 (sau 0,54
loc/ha). Această densitate este mai mică decât media pe ţară care atinge valoarea de
93,66 loc/km2 .
Densitatea agricolă a Pecicăi este de 0,66 loc/ha.
Densitatea intravilanului Pecicăi era de 12,32 loc/ha, raportat la anul 2011, ceea ce
reprezintă o locuire cu caracteristici rurale.
Densitatea intravilanului Turnului era de 4,67 loc/ha, raportat la anul 2011, ceea ce
reprezintă o locuire cu caracteristici pronunțat rurale.
Densitatea intravilanului Sederhatului era de 10,03 loc/ha, raportat la anul 2011, ceea
ce reprezintă o locuire cu caracteristici rurale.
Densitatea intravilanului Bodrogului Vechi era de 0,14 loc/ha, raportat la anul 2011,
ceea ce reprezintă o locuire cu caracteristici temporare.

În total, densitatea intravilană a orașului ajunge la 10,41 loc/ha, ceea ce reprezintă o
densitate foarte mică de locuire, aproape ”costisitoare”. Acest coeficient arată ca
orașul poate suferi operațiuni de densificare.
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2.5.1.5. Structura populaţiei

2.5.1.5.1. Structura pe sexe şi grupe de vârstă
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Masculin

În ceea ce privește distribuția pe vârstă a populației orașului Pecica (și a satelor
aparținătoare) conform datelor INSSE la 1 ianuarie 2017 se înregistrau următoarele
valorile de mai sus.

Vârsta medie calculată pe intervalele respective pentru orașul Pecica și satele
aparținătoare este de 39.25 (37.8 ani pentru bărbați și 40.7 ani pentru femei), aceste
valori reprezentând o populație relativ tânără. Se constată însă o ușoară îmbătrânire
a populației față de 2002 când vârsta medie era de 37.7 (35.9 pentru bărbați și 39.5
pentru femei). Gruparea pe intervale de vârstă pentru întreaga UA se prezintă astfel
(2002-2017):
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Distribuția populației pe gen și vârstă pentru fiecare localitate în parte se prezintă
astfel (rezultate de la recensământul din 2011):

POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE SI GRUPE DE VÂRSTĂ
RPL2011 – 20 octombrie 2011

Pop.
stabila

ORAS PECICA PECICA BODROGU VECHI SEDERHAT TURNU
M F M F M F M F M F

12762 6182 6580 11266 5441 5825 4 3 * 311 158 153 1181 580 601
Sub 5 733 370 363 675 345 330 - - - 20 9 11 38 16 22
5 – 9 701 351 350 629 314 315 - - - 11 6 5 61 31 30

10 – 14 766 396 370 675 341 334 - - - 19 12 7 72 43 29
15 – 19 721 358 363 649 325 324 - - - 11 6 5 61 27 34
20 – 24 890 473 417 769 404 365 - - - 45 22 23 76 47 29
25 – 29 770 388 382 693 346 347 - - - 15 8 7 62 34 28
30 – 34 922 433 489 818 385 433 - - - 24 13 11 80 35 45
35 – 39 1035 541 494 916 475 441 - - - 22 14 8 97 52 45
40 – 44 1190 610 580 1023 531 492 * * - 40 17 23 126 61 65
45 – 49 703 361 342 624 316 308 - - - 16 9 7 63 36 27
50 – 54 816 425 391 725 370 355 * * - 22 13 9 68 41 27
55 – 59 887 431 456 792 386 406 * * - 15 8 7 79 36 43
60 – 64 749 350 399 646 307 339 * - * 8 * 6 94 41 53
65 – 69 503 212 291 432 178 254 - - - 12 7 5 59 27 32
70 – 74 527 188 339 464 165 299 - - - 11 4 7 52 19 33
75-79 433 166 267 375 144 231 - - - 10 5 5 48 17 31
80-84 253 75 178 219 63 156 - - - 6 * 5 28 11 17
85 ani 163 54 109 142 46 96 - - - 4 * * 17 6 11
Vărsta
medie 38.9 37.3 40.5 38.7 37.0 40.3 37.4 33.8 37.4 41.5 39.7 43.3

La nivelul orașului Pecica nu sunt diferențe semnificative între valorile vârstei medii
în 2017 față de 2011 (atât la general cât și pentru fiecare gen în parte). În privința
comparației între localități se observă o ușoară tendință mai accentuată de
îmbătrânire în Turnu unde vârsta medie era în 2011 de 41.5 ani.

Gruparea pe intervale de vârstă pentru fiecare localitate din UA Pecica se prezintă
astfel (2011):

2.5.1.5.2. Structura pe naţionalităţi

POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE, DUPĂ ETNIE
RPL2011 - 20 octombrie 2011
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ORAS PECICA 12762 7361 3316 996 30 34 4 43 42 4 5 920
M 6182 3628 1541 487 18 16 3 24 19 * 5 436
F 6580 3733 1775 509 12 18 * 19 23 * - 484

PECICA 11266 6294 3056 988 30 32 4 8 37 4 5 802
M 5441 3095 1424 483 18 14 3 4 17 * 5 373
F 5825 3199 1632 505 12 18 * 4 20 * - 429

BODROGU VECHI 4 4 - 0 - - - - - - - -
M 3 3 - 0 - - - - - - - -
F * * - 0 - - - - - - - -

SEDERHAT 311 237 31 8 - - - - * - - 34
M 158 119 13 4 - - - - * - - 21
F 153 118 18 4 - - - - - - - 13

TURNU 1181 826 229 0 - * - 35 4 - - 84
M 580 411 104 0 - * - 20 * - - 42
F 601 415 125 0 - - - 15 3 - - 42

Comparativ cu situația existentă în 2002, grupul etnic de români a rămas relativ stabil
(de la 7431 a scăzut la 7361), în schimb grupul de maghiari a scăzut semnificativ (de
la 4238 în 2002 la 3316 în 2011) și de asemenea grupul de romi (de la 1092 la 996).

2.5.1.5.3. Structura confesională

POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE, DUPĂ RELIGIE
RPL2011 - 20 octombrie 2011
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A 0 1 2 3 4 5 6 8 12 13 14 19 20 21 22 23
ORAS PECICA 12762 7312 34 3414 47 201 10 181 558 15 7 6 20 12 929

M 6182 3626 19 1603 22 88 * 76 261 8 * 15 9 443
F 6580 3686 15 1811 25 113 8 105 297 7 7 4 5 3 486

PECICA 11266 6392 6 3097 42 175 8 157 517 14 7 6 15 12 808
M 5441 3166 3 1458 19 76 * 68 236 8 * 11 9 378
F 5825 3226 3 1639 23 99 6 89 281 6 7 4 4 3 430

BODROGU VECHI 4 4
M 3 3
F * *

SEDERHAT 311 190 44 5 * * 13 20 37
M 158 99 17 3 5 11 23
F 153 91 27 * * * 8 9 14

TURNU 1181 726 28 273 25 * 11 21 * 5 84
M 580 358 16 128 12 3 14 4 42
F 601 368 12 145 13 * 8 7 * * 42

Pe fondul unei ușoare descreșteri a populației se constată o scădere a grupului
creștin ortodox (de la 7685 în 2002 la 7312 în 2011) precum și a grupului romano-
catolic (de la 4279 în 2002 la 3414 în 2011)
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POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE, DUPĂ STAREA CIVILĂ LEGALĂ
RPL2011 - 20 octombrie 2011

POPULATIA
STABILA

Starea civila legala
Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a)

A 0 1 2 3 4 5
ORAS PECICA 12762 5329 5526 1291 615

M 6182 2940 2741 210 290
F 6580 2389 2785 1081 325

PECICA 11266 4775 4806 1133 551
M 5441 2616 2378 187 259
F 5825 2159 2428 946 292

BODROGU VECHI 4 * * *
M 3 * * *
F * *

SEDERHAT 311 130 145 28 8
M 158 75 76 4 3
F 153 55 69 24 5

TURNU 1181 423 573 129 56
M 580 248 286 18 28
F 601 175 287 111 28

2.5.1.6. Resursele de muncă

POPULAȚIA OCUPATĂ PE SEXE, DUPĂ STATUTUL PROFESIONAL
RPL2011 - 20 octombrie 2011
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ORAS
PECICA

12762 5486 4905 391 190 7276 1760 2591 1173 1202 285 76 189
M 6182 3279 2915 283 81 2903 895 967 156 620 110 57 98
F 6580 2207 1990 108 109 4373 865 1624 1017 582 175 19 91

PECICA

11266 4836 4296 365 175 6430 1586 2249 1021 1072 277 65 160
M 5441 2878 2540 265 73 2563 800 840 133 551 107 47 85
F 5825 1958 1756 100 102 3867 786 1409 888 521 170 18 75

BODROGU
VECHI

4 * * * * *
M 3 * * * *
F * * *

SEDERHAT

311 136 125 5 6 175 34 45 48 42 * 3 *
M 158 93 87 3 3 65 18 17 4 20 * 3 *
F 153 43 38 * 3 110 16 28 44 22

TURNU

1181 512 484 19 9 669 140 296 104 88 7 8 26
M 580 306 288 13 5 274 77 110 19 49 * 7 10
F 601 206 196 6 4 395 63 186 85 39 5 * 16
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Se poate observa cu ușurință tendința de îmbătrânire a populației, prin reducerea
numărului de elevi/studenți și creșterea ponderii populației ocupate precum și a
pensionarilor (cu 5%). Reducerea ponderii populației neocupate (șomeri, casnici,
întreținuți etc) reprezintă un indicator al creșterii economice resimțite de comunitate.

2.5.2. Elemente sociale

2.5.2.1. Profilul psiho-social

Pentru analiza profilului psiho-social al localității Pecica în vederea elaborării Planului
Urbanistic General a fost proiectată şi aplicată o cercetare sociologică mixtă,
incluzând o anchetă sociologică pe bază de chestionar şi un interviu calitativ.
Opţiunea pentru o metodologie complexă, de factură cantitativă şi calitativă a fost
determinată de dorinţa obţinerii unui grad ridicat de fidelitate şi de consistenţă a
datelor. Pentru aceasta a fost elaborată o eşantionare multifazică, vizând aplicarea
unui chestionar sociologic anonim la un prim nivel al populaţiei de bază şi a unui ghid
de interviu calitativ la nivelul secundar, al liderilor de opinie (atât formali cât şi
informali).

Concluziile cercetării sunt următoarele:
 O primă imagine este aceea a unei mulțumiri aproape generale cu privire la

evoluția localității în ultimul an. Evoluția localității este percepută în proporție
de peste 33% ca potrivită. Dacă cumulăm categoriile evoluție bună si foarte
bună rezultă că o proporție de aproape 50% dintre respondenți consideră că
evoluția localității este favorabilă. La polul opus, doar 17,6 percep evoluția
localității ca fiind una slabă.

 Ce admiră oamenii în orașul lor? Admiră în primul rând orașul propriu-zis,
peisajul, centrul, spațiul geografic în care se află. (49%). Admiră apoi
comunitatea, stilul uman de conviețuire. (23,1). Au fost și respondenți care au
răspuns punctual: Ferma de bivoli, Muzeul digital, Mamocul.

 Dacă privim descriptiv polarizarea afirmațiilor despre propria localitate, putem
spune că oamenii consideră că trăiesc într-o localitate în primul rând
frumoasă, puțin zgomotoasă, dar care are aerul oarecum poluat în special de
la gazele de la mașini.
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 Ierarhizând încrederea cetățenilor în instituțiile locale după criteriul încredere
mare și foarte mare se observă următoarea clasificare: biserică, școală,
primărie, prefectură. Se remarcă totuși că gradul de încredere ridicat acordat
bisericii este dublu fată de cel acordat prefecturii. Procentele se uniformizează
când se adaugă categoria de încredere potrivită, scorurile tuturor instituțiilor
fiind între 65%-70%. Prin urmare rămâne un procent relativ mic de
respondenți ce nu au încredere în instituțiile locale (23%-35%)

 Au fost colectate o multitudine de problematici pe care cetățenii le sesizează și le
consideră rezolvabile de către primarul localității. În acest context problema
considerată ca fiind cea mai stringentă (39%) este cea a infrastructurii, problemă
apărută în principal ca starea drumurilor, traficul intens și extinderea pistelor de
biciclete. Pe locul doi instituțiile, mai ales spitalul și școala, sunt cele care
necesită intervenții din partea primăriei pentru reabilitare, reparare,
recondiționare. Urmează apoi, la distanțe relativ mari, dar cu valori procentuale
apropiate, o altă serie de problematici: spațiul verde (9,4%), locuri de muncă
(8%), problemele de apă și canalizare (6,8). Unii respondenți s-au orientat în
răspunsuri mai mult spre probleme personale (confortul locativ) sau de petrecere
a timpului liber (necesitatea construcția unui ștrand, cinema).

 Respondenții, fiind rugați să ierarhizeze anumite aspecte privitoare la
localitate, folosind o scală de la foarte nemulțumit la foarte mulțumit, au
generat o ierarhie in care iluminatul public este aspectul cel mai pozitiv, iar
starea drumurilor si trotuarelor aspectul cel mai negativ. La polul aspectelor
pozitive s-au mai situat ordinea și liniștea publică și serviciul de colectarea
gunoiului, iar la polul aspectelor generatoare de nemulțumiri s-au aflat
poluarea și transportul în comun.

 La lucrurile ce trebuie îmbunătățite se află tot infrastructura pe primul loc cu
drumurile, trotuarele și parcările. (29,07). Pe locul doi s-a menținut dorința de
a intervenii în reabilitarea sau construcția instituțiilor: spital, școală, cămin,
azil.(20,93%). Urmează apoi, cu procente aproape egale, dorința de a avea
modalități mai diversificate de petrecere a timpului liber (12,08%) și
problemele legate de canalizare (11,52%). Deși problema poluării, a curățeniei
și a ordinii publice a apărut pe primul loc în procent de 10,3% , valorile relativ
mici de pe locul 2 si 3 au făcut ca mediana să nu aibă o valoare care să
claseze acest set de problematici între primele trei.

 În ceea ce privește confortul, dotările din gospodăria personală, oamenii în
proporție de peste 60% sunt mulțumiți și foarte mulțumiți. Procentul mic a
celor nemulțumiți (12,2%) relevă automulțumirea cvasigenerală raportată la
condițiile de trai.

 75,5% din locuitori orașului sunt legați la rețeaua de apă, iar din aceștia 62,4%
sunt mulțumiți de calitatea apei. Această arată posibilele neajunsuri ale rețelei
de apă curentă din localitate. Cei conectați la rețeaua de canalizare au un
procent foarte apropiat de cei conectați la rețeaua de apă (71,2%), dar
problemele lor pe această componentă par să fie mai mici (28,3%).

 Din cele patru afirmații propuse: Îmi cunosc foarte bine vecinii; Toţi locuitorii
din localitate se înţeleg foarte bine între ei; Mă pot baza oricând pe sprijinul
vecinilor; Aş vrea să mă mut în altă parte a localității, numai ultima a spart
liniaritatea de plasare în jurul răspunsului de mijloc. Majoritatea 74,4% au
răspuns că în măsură mică și foarte mică își doresc să se mute în altă parte a
localității, ceea ce relevă o apreciere pozitivă a stilului de locuire propriu.
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 La întrebarea directă asupra mulțumirii relativ la propria locuință numărul
extrem de mic al nemulțumiților (3.2%), întregește tabloul unei mulțumiri
generale asupra spațiului locativ personal.

 Gradul mare de respectare a tradițiilor sau percepția acestei respectări (48,4)
arată caracterul predominant rural al localității. Această ruralitate se manifestă
mai ales la nivel de mentalitate, ceea ce face să ducă la dorința de perpetuare
a tradiției locale indiferent dacă acestea mai sunt sau nu în concordanță cu
condițiile externe.

 Dacă mentalitatea se conturează rurală prin dorința de păstrare a tradiției,
comportamentul oamenilor se relevă urban, cel puțin prin sursele de procurare
a hranei (71,1 din magazine și supermarket). Piața păstrează și ea un procent
ridicat de procurare a hranei, aici existând o nostalgie a vechii piețe-târg.
Faptul că oamenii au o locuire urbană face ca procentul de procurare a hranei
din gospodăria proprii să fie relativ mic (37,5%), iar relația de vecinătate din
perspectiva acestui criteriu să fie aproape inexistentă (0,3%).

 Oamenii se pare ca preferă, atunci când au timp liber, să și-l petreacă în egală
măsură acasă și în oraș (52,7%). Dacă cumulăm valoarea centrală cu
răspunsul mai mult acasă se ajunge la un procent de aproape 80%, ceea ce
înclină balanța de petrecere a timpului liber în spațiul domestic. Această
observație corelată cu procentele celor ce-și petrec timpul doar acasă (9,6%)
sau doar în oraș (2,1), conduc spre concluzia că dorința de a petrecerii
timpului liber mai mult în spațiul privat decât în spațiul public este mai mare.

 Analizând tabloul de activități făcute în timpul liber observăm că doar
plimbările, prietenii, sportul, bicicleta sunt activități ce se desfășoară în afara
locuinței proprii. Acestea însumează aproximativ 36%. Restul activităților sunt
de interior, acasă cu familia. Această situație întărește concluzia de mai sus și
anume aceea de preferare a spațiului privat (sau a lipsei de ofertă a spațiului
public).

 Răspunsul la întrebarea de mulțumire/nemulțumire vis-a-vis de spațiile verzi
existente relevă o percepție moderată pe această problemă, 42,6% fiind
oarecum mulțumiți. Însumând însă categoria celor mulțumiți cu cea a celor
foarte mulțumiți se obține un procent de aproape 50% de respondenți
mulțumiți de parcurile orașului.

 Două sărbători mari sunt scoase în evidență de respondenți: Sărbătoarea de
Pită Nouă și Zilele orașului. Prima vădește caracterul rural al localității,
cealaltă se înscrie pe linia manifestărilor de sărbătoare urbană. Mai sunt
amintite Hramul bisericii dar și Alegerile locale par să fie o manifestare publică
a urbei.

 Sursa de poluare principală a localității, în viziunea generală o reprezintă
mașinile, traficul intens.(76,6%). Urmează apoi ca surse de poluare: groapa
de gunoi, praful și râul Mureș.

 Deși ponderea între cei născuți în localitate și cei veniți din altă parte este
echilibrată, aproape 80% din respondenți declară că nu ar dori părăsirea
localității dacă s-ar ivi posibilitatea.

2.5.2.2. Dezvoltarea socio-culturală

2.5.2.2.1. Nivelul de instruire
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POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE, DUPĂ NIVELUL DE PREGĂTIRE
RPL2011 - 20 octombrie 2011

LOCALITATEA POPULATIA
STABILA
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ORAS PECICA

12762 1434 802 19 263 2366 1629 3839 2072 128
M 6182 721 358 8 139 1173 1206 1620 823 40
F 6580 713 444 11 124 1193 423 2219 1249 88

PECICA

11266 1304 744 18 244 2058 1401 3391 1798 119
M 5441 659 328 7 133 1015 1038 1441 701 36
F 5825 645 416 11 111 1043 363 1950 1097 83

BODROGU
VECHI

4 3 *
M 3 3
F * *

SEDERHAT

311 31 11 * 78 24 57 100 3
M 158 15 6 * 40 17 30 46 *
F 153 16 5 * 38 7 27 54 *

TURNU

1181 99 47 * 17 230 201 390 174 6
M 580 47 24 * 5 118 148 149 76 *
F 601 52 23 12 112 53 241 98 4

Se observă că:
- Gradul de analfabetism este de 1%, un procent foarte mic, deci putem vorbi

despre un nivel de educație destul de ridicat la Pecica;
- Învățămntul gimnazial a fost urmat de cca. 82% din totalul populației;
- Învățământul liceal, profesional și de ucenici, pe fondul existenței acestuia la

Pecica, a fost urmat de cca. 53% din totalul populației
- Cca 8,5% din populație a absolvit o unitate de învățământ posticeală sau

universitară.

În concluzie, capitalul uman de la Pecica, beneficiază de un foarte bun coeficient de
educație, care poate susține economia locală și metropolitană.

2.5.2.2.2. Ocrotirea sănătăţii

Există la Pecica asigurate serviciile de sănătate atât în sectorul public cât și în cel
privat.
În oraș există următoarele servicii sanitare:

- Dispensar (cu cabinete medicale și stația de salvare) – serviciu public;
- Cabinete medicale și stomatologice umane – servicii private;
- Farmacii – servicii private;
- Centru medical și Laboratoarele Bioclinica – servicii private;
- Clinica de ortopedie și traumatologie – servicii private;
- Cabinet de optică medicală – servicii private;
- Cabinet și farmacie veterinară – servicii private.

Dorințele locuitorilor, exprimate în ancheta sociologică arată nevoia unui
spital/maternitate în oraș. La ora actuală, serviciile sanitare legate de maternitate
sunt asigurate doar în Municipiul Arad, iar urgențele sunt preluate de serviciul de
salvare pecican.

La Turnu, există următoarele servicii medicale:
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- Cabinet medical și farmacie umană – servicii private;
- Cabinet veterinar – servicii private;

La Sederhat și Bodrogul Vechi, nu există servicii de sănătate.

2.5.2.2.3. Nivelul de trai

LOCUINȚE CONVENȚIONALE OCUPATE
RPL2011 - 20 octombrie 2011

LOCALITATEA
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ORAȘ PECICA
2002 4958 12993 206867 4468 12982 2.62 0.90 41.72 15.9 1.00
ORAȘ PECICA
2011 4474 12782 215269 4566 12717 2.86 1.02 48.12 16.93 1.00
PECICA 3924 11263 188639 4003 11221 2.87 1.02 48.07 16.81 1.00
BODROGU VECHI 3 6 82 3 4 2.00 1.00 27.33 20.50 0.67
SEDERHAT 117 303 5847 117 311 2.59 1.00 49.97 18.80 1.03
TURNU 430 1210 20701 443 1181 2.81 1.03 48.14 17.53 0.98

Fondul de locuinţe - dotări
RPL2011 - 20 octombrie 2011

LOCALITATEA
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ORAS PECICA
2002 4958

4856
(98%)

1917
(39%)

ORAS PECICA
2011 5274

5239
(99%)

3687
(70%) 4791 47 275 14987 371 1574 2265 1064 252432

PECICA 4587 4556 3203 4116 45 274 13110 353 1297 1971 966 219760
BODROGU VECHI 39 38 3 39 0 0 88 2 27 8 2 1146
SEDERHAT 127 127 88 126 1 0 327 2 64 49 12 6313
TURNU 521 518 393 510 1 1 1462 14 186 237 84 25213

În privința fondului de locuințe se constată o îmbunătățire a calității acestora, atât din
punct de vedere al dimensiunii acestora (suprafața camerelor) cât și din punct de
vedere al dotărilor (alimentarea cu apă a crescut de la 39% în 2002 la 70% în 2011).
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2.5.3. Disfuncţionalităţi

Orașul se află într-o ușoară scădere a populației în ultimii 10 ani, din spor migratoriu,
însă pe fondul unei creșteri ușoare, dar constante între 2005-2009.
Se poate observa și o ușoară tendință de îmbătrânire a populației (accentuată la
Turnu).
Densitatea de locuirea a UAT și a intravilanelor prezintă așezări rarefiate cu
caracteristici rurale.
În total, densitatea intravilană a orașului ajunge la 10,41 loc/ha, ceea ce reprezintă o
densitate foarte mică de locuire, aproape ”costisitoare”. Acest coeficient arată ca
orașul poate suferi operațiuni de densificare.

Cele mai importante disfuncționalități din punct de vedere al ocrotirii sănătății sunt
reprezentate de lipsa unui spital și a unei maternități.
La Sederhat și Bodrogul vechi nu există servicii de sănătate.

2.6. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial. Structură urbană
şi fond construit

2.6.1. Intravilan existent

Intravilanul existent al orașului Pecica, este format din intravilanul aprobat pe baza
ultimului PUG din 2001, dar care a fost modificat prin Hotărârile de Consiliu Local
Pecica, privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale ulterioare, a căror listă se
află menționată în capitolul 1.3.1. din prezentul Memoriu.

2.6.1.1. Suprafaţa, limite

Suprafaţă intravilanului actual este de 1227,51 ha. Suprafaţa intravilanului actual
este rezultatul intravilanului de la ultimul PUG, reambulat pe limite cadastrale actuale
și pe situația existentă a trupurilor izolate la care s-a adăugat suprafața PUZ-urilor
aprobate ulterior. Limitele actualului intravilan se suprapun peste limitele cadastrale
ale imobilelor ce formează intravilanul. Planşele 2.2.1 - 2.2.5 Situaţia existentă.
Sinteză disfuncţionalităţi. conţin grafic conturul intravilanului existent pe localități.

2.6.1.2. Componenţa intravilanului existent

Intravilanul actual al ocașului Pecica este format din 83 de trupuri de intravilan, dintre
care 4 reprezintă trupuri principale ale localităților componente iar 79 trupuri izolate.
Componența intravilanului existent este prezentată mai jos.

Tabel 1 Componenţa intravilan existent
Nr.
crt.

Cod
PUG
vechi

Trupuri componente Ha
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1 A.0 Oraş Pecica - trup principal 733,51
2 PUZ aprobat - parc fotovoltaic nerealizat 21,70
3 A.4 Trup agricol complex 19,83
4 PUZ aprobat - parc fotovoltaic nerealizat 9,23
5 A.9 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 1,11
6 A.10 Fermă agricolă (fost sălaș) 1,00
7 A.11 Fermă agricolă (fost sălaș) 0,80
8 A.12 Fermă agricolă (fost sălaș) 0,86
9 A.15 Trup agricol complex și gater cu depozit de bușteni 16,39
10 A.16 Utilaje agricole (AS Agromec) 1,35
11 A.17 Fermă bovine 0,93
12 A.19 Fermă agricolă (fostă platformă pt sfeclă) 0,58
13 A.20 Fermă agricolă (fost sălaș) 0,23
14 A.21 Fosta groapă de gunoi 1,64
15 A.22 Unitate militară M.Ap.N. 6,14
16 A.23 Punct control M.Ap.N. 0,10
17 A.27 Canton silvic Gheduș 0,90
18 A.28 Canton silvic Remeteag 0,71
19 A.34 Trup mixt: agricol, servicii (fost AS 16 Decembrie) 25,33
20 PUZ aprobat - zonă industrială 2,68
21 A.36 Trup locuințe (fostă funcțiune de cimitir baptist) 1,74
22 A.38 Canton + SP Fogarcea ANIF 0,72
23 A.39 Canton silvic Hada 0,94
24 PUZ aprobat - zonă industrială 3,34
25 A.41 Trup locuințe 6,02
26 A.41 Trup locuințe 1,92
27 A.41 Trup locuințe 0,38
28 A.41 Trup locuințe 0,25
29 A.47 Fermă agricolă (fosta ferma 1 CAP Timpuri noi) 0,51
30 A.48 Fermă agricolă (fost sălaș) 0,27
31 A.50 SP infiltrații ANIF 0,07
32 A.52 Parc petrolier nr. 7 OMW-Petrom 0,34
33 A.54 Trup industrial (fosta ferma AS Timpuri noi) 10,69
34 A.55 Trup industrial (fosta ferma AS Agromec) 0,84
35 A.56 Fermă agricolă (fosta SC Horticola) 0,43
36 A.59 Fermă agricolă 0,20
37 Trup zona industrială 0,76
38 A.68 Unitate Militară M.Ap.N. 1,28
39 A.69 Parc petrolier nr. 12 OMW-Petrom 0,38
40 A.71 Parc petrolier nr. 10 OMW-Petrom 0,45
41 A.72 Parc petrolier nr. 3 OMW-Petrom 1,00
42 A.73 Parc petrolier nr. 1+, batal depozitare deșeuri

petroliere OMW-Petrom
6,76

43 A.74 Parc petrolier nr. 21 OMW-Petrom 0,33
44 A.75 Parc petrolier nr. 19 OMW-Petrom 0,18
45 A.76 Parc petrolier nr. 20 Turnu OMW-Petrom 0,43
46 A.77 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 2,00
47 A.78 Canton și SP ANIF 0,84
48 A.79 Parc petrolier nr. 2 Turnu OMW-Petrom 0,63
49 A.81 Parc petrolier nr. 13 OMW-Petrom 0,39
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50 A.82 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 1,02
51 A.84 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 7,65
52 PUZ aprobat - ferma agricolă 2,29
53 PUZ aprobat – zona servicii 1,50
54 PUZ-uri aprobate – zona complexă servicii 12,73
55 A.86 Parc petrolier nr. 16 Turnu OMW-Petrom 0,23
56 A.87 Parc petrolier nr. 2 Bodrog OMW-Petrom 0,41
57 A.88 Parc petrolier nr. 3 Bodrog OMW-Petrom 0,37
58 A.89 Stația de epurare Pecica (fost Parc petrolier nr. 4

Bodrog OMW-Petrom)
0,98

59 A.91 Fermă agricolă (fost sălaș) 0,09
60 A.92 Fermă agricolă (fost sălaș) 0,30
61 A.95 Parc petrolier OMW-Petrom 0,27

TOTAL Pecica 915,13
62 B.0 Localitatea Turnu - trup principal 182,85
63 B.1 S.P. Variașu Mare ANIF 0,42
64 B.2 Fermă agricolă (fostă AS Înfrățirea Turnu) 3,36
65 B.7 Canton ANIF 0,11
66 B.8 Fermă agricolă (fostă AS Înfrățirea Turnu, ferma 3) 4,17
67 B.9 Fermă agricolă (fost Parc petrolier nr. 16 Turnu

OMW-Petrom)
0,84

68 B.10 Locuință (fost sălaș) 0,23
69 B.13 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 1,00
70 B.14 Fermă agricolă (relocată) 0,96
71 B.15 PUZ aprobat – parc fotovoltaic neconstruit (fost

saivan SCAI Pecica)
1,61

72 B.16 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 0,43
73 PUZ aprobat – parc fotovoltaic neconstruit 3,60
74 B.17 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) și PUZ aprobat

– instalație biogaz
13,15

75 B.18 Fermă agricolă (fostă SCAI Pecica) 2,77
76 PUZ aprobat – zona industrială 7,36
77 PUZ aprobat – zona industrială 11,16
78 PUZ aprobat – zona industrială 10,86
79 PUZ aprobat – zona industrială 1,62
80 B.24 PUZ aprobat – Zona piscicolă (fostă platformă

deșeuri)
1,52

81 B.25 Punct de trecere a frontierei Turnu 5,25
TOTAL Turnu 253,28

82 C.0 Localitatea Sederhat – trup principal 30,97
83 A.66 Parc petrolier nr. 11 OMV-Petrom 0,40

TOTAL Sederhat 31,37
84 D.0 Localitatea Bodrogu Vechi - trup principal 21,39
85 A.43 Canton silvic Sântoma 0,60
86 A.44 Schitul ortodox ”Sf. Cuvioasa Paraschiva” (fost

canton silvic nr.13)
1,78

87 A.45 Ferma agricolă N (fostă AS Speranța) 3,96
TOTAL Bodrogu Vechi 27,73
TOTAL 1227,51
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Se observă o fărămițare a intravilanului actual, datorat în cea mai mare parte
exploatării economice a teritoriului, cu vocația sa complexă: extractivă, agricolă,
industrială și de servicii, dar și locuințe aflate în apropierea trupurilor principale de
intravilan.

2.6.2. Zone funcţionale

Principalele caracteristici ale zonelor funcţionale din intravilan, cu privire la toate cele
patru localități, sunt următoarele:

2.6.2.1. Activităţi industriale şi de depozitare

La Pecica, zonele industriale au un caracter complex, acoperind o paletă variată de
funcțiuni, începând de la activitățile suport ale componentei extractive de
hidrocarburi, care acoperă majoritatea trupurilor izolate din acesata funcțiune, și care
sunt răsfirate în general în partea de N a UAT Pecica, până la activități industriale și
logistice care sunt în general amplasate de-a lungul DN 7, cu acces din acesta, dar și
în cadrul trupului principal de intravilan.
Funcțiunile industriale legate de partea productivă și logistică sunt amplasate în două
areale, la E, spre A1 și Arad, cea mai mare parte și la V, spre Nădlac, pe DN 7.
Aceste areale au și cel mai bun potențial de dezvoltare a unor astfel de funcțiuni.
La Pecica, aceste tipuri de funcțiuni ocupă 80,43 ha de intravilan ceea ce reprezintă
8,79% din totalul intravilanului localității.

La Turnu, activitățile industriale sunt cantonate într-o zonă izolată față de localitate,
pe DN7B, la SE de localitate, fiind conformat ca urmare a aprobării unor PUZ-uri
pentru funcțiuni industriale în ultimii 10 ani.
La Turnu, aceste tipuri de funcțiuni ocupă 29,34 ha de intravilan ceea ce reprezintă
11,58% din totalul intravilanului localității.

Localitata Sederhat dețin din aceasta categorie doar zone și trupuri conexe activității
extractive de hidrocarburi.
La Sederhat, aceste tipuri de funcțiuni ocupă 0,76 ha de intravilan ceea ce reprezintă
2,42% din totalul intravilanului localității.

La Bodrogul Vechi, nu există acest tip de funcțiuni.

În total UAT Pecica dispune de 110,53 ha de zone destinate activităților industriale și
depozitării.

2.6.2.2. Activităţi agro-zootehnice

Unitățile agrozootehnice au pe teritoriul UAT Pecica un caracter pronunțat agricol și
foarte puțin zootehnic. Funcțiunile apar pe fondul unui întins areal de terenuri arabile
foarte fertile, formate în cea mai mare parte de cernoziomuri cu o mare fertilitate, cu
un suport de loess, combinația cea mai fericită în ceea ce privește fertilitatea.
Funcțiunea apare sub forma unor asociații agricole cu dotările aferente, unele de
medii dimensiuni, dar și ferme agricole mici, care ocupă în general arealul de N al
UAT, constituind un peisaj funcțional specific: câmpii întinse agricole, intersectate de
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câmpuri de extracție hidrocarburi.

La Pecica, paleta de funcțiuni agricole cuprinde platforme de activități agricole de
dimensiuni medii, care reprezintă fostele trupuri agro-zootehnice din perioada
socialistă, amplasate în general la V, N și E de Pecica, pe care subzistă activitatea
agricolă; de asemenea în apropierea gării CFR Pecica, se regăsesc funcțiuni de
depozitare agricolă (silozuri), care funcționează și la ora actuală în regim privat.
Paleta este completată de mici ferme zootehice, cu foarte puține capete, din
categoria bovine, fiind de menționat și o fermă cu brand local: ferma de bivoli,
amplasată la S de Pecica, spre Mureș, care deține un efectiv oscilant anual de cca.
50 capete.
Suprafața totală a activităților agro-zootehnice este la Pecica de 105,77 ha, ceea ce
reprezintă un procent de 11,56% din totalul intravilanului localității.

La Turnu, activitățile agro-zootehnice se desfășoară în ferme agricole sau mixte mici,
amplasate atât în apropierea intravilanului cât și în trupuri izolate situate departe de
intravilan, în arealul agricol.
Suprafața totală a terenurilor cu funcțiune agrozootehnică este de 40,69 ha din totalul
intravilanului, ceea ce înseamnă un procent de 16,06% din totalul intravilanului
localității.

La Sederhat, activează în intravilan o fermă de bovine, pe amplasametul fostului
CAP, precum și câteva ferme mici agricole răsirate în trupuri izolate în afara
intravilanului.
Suprafața ocupată de acest tip de funcțiuni este de 5,91 ha, ceea ce reprezintă
18,84% din totalul intravilanului.

La Bodrogu Vechi, activează doar o fermă mixtă de bovine, amplasată la N de
localitate, care ocupă 3,95 ha de teren ceea ce reprezintă 14,24% din totalul
intravilanului localității.

În total UAT Pecica dispune de o suprafață totală de 156,32 ha de teren.

2.6.2.3. Activităţi silvice

Activitățile silvice de pe teritoriul UAT Pecica, sunt amplasate atât în zona forestieră
ce ocupă Sudul UAT, care reprezintă cantoane silvice izolate existente cât și la NV și
S-ul localității Pecica, reprezentând dotări de utilitate silvică și se regăsesc doar în
componența localităților Pecica și Bodrogu Vechi.

Astfel la Pecica, în intravilan se găsesc următoarele terenuri de folosință silvică: un
Punct de informare (Pecica, str. 339, nr. 10), un depozit de material lemnos, un gater
și depozit de bușteni Pecica, și un număr de 4 cantoane silvice, ceea ce reprezintă
4,77 ha de teren, echivalentul a 0,39% din totalul intravilanului localității.

Iar la Bodrogu Vechi, în intravilan se găsește un canton silvic, adică  0,60 ha de
teren, echivalentul a 0,18% din totalul intravilanului localității.

În total, în intravilanul UAT avem 5,37 ha de terenuri destinate activităților silvice.
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2.6.2.4. Zone centrale şi servicii

Zonele destinate instituțiilor și serviciilor publice și/sau private, cumulate sau nu în
nuclee centrale, sunt bine reprezentate la nivelul orașului Pecica, relativ prezente la
Turnu și destul de minimale la Sederhat și mai ales Bodrogu Vechi.

Orașul Pecica cumulează, în conformitate și cu PATN, cele mai multe instituții și
servicii publice sau cu caracter public de pe teritoriul UAT.
Acestea sunt amplasate cu preponderență la Pecica în zona centrului vechi, pe
strada 2 și pe DN 7.
Paleta de servicii este destul de largă la Pecica, acoperind: administrație publică
locală, învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceeal, sănătate (clinici și centre
medicale private, cabinete medicale, dispensar public, laboratoare, farmacii umane,
cabinet și farmacie veterinară), cultura (casa de cultura, cluburi, cinema-
nefunctional), culte (biserici și parohii din aproape toate confesiunile creștine, pe
etnii), sociale (bătrâni copii, CAR), financiar bancare de stat si private, comerț (piață
agroalimentară, supermarket, minimarket-uri, stații carburanți, săli evenimente) și alte
servicii publice sa cu caracter public (poliție, pompieri, poștă, sedii de distribuitori de
utilități, etc).
În total la Pecica, instituțiile publice și serviciile publice și/sau private cumulează
45,25 ha ceea ce reprezintă 4,94% din totalul intravilanului.

La Turnu, instituțiile publice și serviciile sunt răsfirate de-a lungul DN 7B din
intravilan, precum și în partea de V a intravilanului (în special culte).
Paleta de servicii acoperită la Turnu cuprinde: administrație (colectare taxe și
impozite), învățământ preșcolar, primar și gimnazial, sănătate (cabinet medical și
farmacie), culte (biserici catolice, ortodoxe și baptiste), o stație de carburanți, poștă.
Suprafața pe care se desfășoară acest tip de funcțiuni este de 6,39 ha, ceea ce
reprezintă 2,52% din totalul intravilanului.

La Sederhat, acest tip de funcțiuni este reprezentat de dotări minimale, amplasate în
zona de centru: o grădiniță, un cămin cultural și o biserica greco-catolică.
Suprafața ocupată este de 0,29 ha, ceea ce reprezintă 0,92% din totalul intravilanului
localității.

La Bodrogu Vechi, nu există în trupul principal de intravilan nici o suprafață destinată
acestui tip de funcțiune. Singura dotare vine din sfera cultelor – Schitul ortodox de
maici ”Sf. Cuv. Paraschiva”, filie a Mănăstirii Hodoș-Bodrog, amplasată pe fost
canton silvic, în pădure, la NV de localitate.
Aceasta ocupă 1,78 ha ceea ce reprezintă 6,42% din totalul intravilanului.

Per global, UAT Pecica are la dispoziție o suprafață de 53,71 ha de teren pentru
această destinație.

2.6.2.5. Locuinţe

Locuirea rămâne la nivelul intravilanului, cea mai mare suprafață urbanizată, atât la
nivelul fiecărei localități cât și la nivelul întregului UAT.

La Pecica, tipologia de locuire este cu preponderență cea individuală cu gospodăria
aferentă, dispusă izolat, cuplat sau chiar înșiruit spre zona centrală, dar există ca
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urmare a politicii socialiste și locuire colectivă, în imobile P+2E...P+4E, dispuse în
microansambluri răsfirate în țesutul construit (zona centrală, cele două nuclee de la
gară și magazinul Lidl, la V spre Nădlac dar și un ansamblul ANL nou, situat în zona
de NV a orașului lânga cimitir). Aceste funcțiuni colective au început să aibă dotările
minimale necesare în cadrul sau in apropierea acestora (comerț, zone verzi și locuri
de joacă pentru copii), ceea ce reprezintă un spor de calitate a acestui tip de locuire,
considerat în general inferior calitativ și în cazul Pecicăi.
Gospodăriile populației se desfășoară în general pe parcele mari, și dețin una sau
mai multe locuințe, dispuse de obicei la frontul stradal, dar și anexe gospodăreși
aferente activităților agricole sau gospodărești, acestea având un caracter mai
degrabă rural. În zona centrală, apar locuințele cu caracter urban, care sunt
amplasate pe fronturi ce sunt sau tind spre continuu, cu o arhitectură de bună
calitate, cu un pronunțat specific local.
Există un tip de locuire care și-a făcut apariția în perioada postsocialistă, și care
aparține în exclusivitate etniei rrome, care sunt asimilate cu tipologia ”castello”, și
care reprezintă în general locuințe urbane, cu un regim mediu de D+P+E+M, cu
decorații și proporții specifice, străine fondului construit istoric și amplasate de regulă
retras fără reguli precise față de aliniament. Acest tip de locuințe ocupă în general
frontul DN 7 din intravilanul Pecicăi, dar există presiuni ca el să apară și în țesutul
istoric de pe strada 2, ceea ce ar diminua calitatea acestuia.
Mai există și câteva zone care pot fi asimilate ca tipologie așezărilor informale,
situate la SE și NV – ul orașului, și care sunt populate în general cu rromi.
Per ansamblu, locuirea ocupă 419,07 ha la Pecica, adică 45,80% din totalul
intavilanului, din care locuirea colectivă ocupă 6,80 ha adică 0,74% din totalul
intravilanului.

La Turnu, locuirea este reprezentată în totalitate de locuire individuală, cu gospodării
agricole aferente. Funcțiunea ocupă cea mai mare parte din intravilan, fiind
constituită pe parcele de regulă dreptunghiulare și relativ mari ca dimensiuni.
Locuința este de obicei amplasată izolat și la frontul stradal.
Suprafața totală ocupată de locuire este de 103,78 ha ceea ce reprezintă 40,97% din
totalul intravilanului.

La Sederhat, locuirea este foarte apropiată de cea de la Turnu ca și caracteristici, ea
fiind însă desfășurată pe parcele mai mici.
Și aici locuirea este preponderentă ca procent din intravilan, ocupând 20,57 ha adică
65,58% din intravilan.

La Bodrogu Vechi, locuirea este de weekend și vacanță, foarte puține gosopdării fiind
permanente. Există și multe parcele destinate locuirii care nu sunt ocupate cu
construcții.
La Bodrog, locuirea ocupă covârșitoarea majoritate a trupului principal de intravilan,
adică 17,63 ha, ceea ce reprezintă 63,57% din totalui intravilanului localității.

În total, locuirea ocupă pe tot UAT-ul Pecicăi o suprafață de 561,05 ha.

2.6.2.6. Căi de circulaţie şi transporturi

Suprafețele destinate căilor de comunciație și transporturilor, au o pondere
însemnată și in intravilanul UAT Pecica.
Ele acoperă doar circulațiile rutiere și cele feroviare.
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La Pecica, cea mai mare pondere o au suprafețele de teren destinate circulațiilor
rutiere și transporturilor (platforme pentru parcarea vehiculelor de transport).
Circulațile rutiere se desfășoară pe trama stradală aferentă orașului, care face parte
din categoria celor sistematizate și generoase. Din această categorie fac parte și
zonele pietonale din centrul orașului, și mai ales piața pietonală de la N-ul catedralei
romano-catolice.
Suprafețele destionate transporturilor, sunt reprezentate de câteva platforme pentru
TIR-uri, dat fiind caracterul de localitate de frontieră și tranzit a orașului.
În total, circulațiile și transporturile rutiere ocupă 145,02 ha de intravilan.
Suprafețele destinate circulațiilor feroviare sunt reprezentate de liniile ferate și
amenajările feroviare din zona gării Pecica, care cumulează 4,47 ha de teren.
În total, la Pecica, circulațiile și transporturile ocupă o suprafață de 153,94 ha ceea
ce reprezintă 16,82% din totalul intravilanului orașului.

La Turnu, zona este reprezentată doar de circulații și transporturi rutiere.
Cea mai mare parte este acoperită de rețeaua stradală.
Suprafețele destinate transporturilor reprezintă și la Turnu, o platformă pentru
vehiculele de transport a unei societăți de profil, situată la intrarea dispre S în
localitate, pe DN7B.
În total, suprafața destinată circulaților ocupă 35,43 ha ceea ce reprezintă 13,99%
din intravilan.

La Sederhat, suprafața destinată circulațiilor reprezintă doar totalul celor patru străzi.
Acestea ocupă 3,53 ha, adică 11,25% din intravilan.

La Bodrogu Vechi, suprafața destinată circulațiilor reprezintă de asemenea doar cea
destinată străzilor.
Suprafața totală a străzilor este de 2,45 ha la Bodrog, ceea ce reprezintă 8,83% din
totalul intravilanului.

In total la nivelul UAT Pecica, suprafețele din intravilan destinate circulațiilor și
transporturilor ajung la 195,35 ha.

2.6.2.7. Spaţii verzi, sport, turism, agrement

Acest tip de funcțiuni sunt destul de prezente în orașul Pecica și mai puțin prezente
sau chiar minimale în celelalte localități.
Paleta de funcțiuni este destul de vastă la nivelul UAT, cuprinzând aproape toate
tipurile de spații verzi și sport, și o parte încurajatoare de funcțiuni de turism și
agrement.

La Pecica, spațiile verzi reprezintă atât spații urbane amenajate, scuaruri amenajate
cu sau fără locuri de joacă pentru copii, cât și spații verzi de protecție amplasate în
general în zona fostului braț al Mureșului de la S de oraș. Sunt de menționat aici
scuarurile verzi amenajate din piata catedralei romano-catolice si cel din porțiunea de
contact a str. 2 cu piața mai sus amintită, care creează o atmosferă urbană aparte,
specifică ce ridică mult calitatea spațiului public central. Orașul duce lipsa unui parc
(adică o suprafață cu arbori ce depășește 1 ha). Restul spațiilor verzi urbane
reprezintă mici scuaruri răsfirate în zonele rezidențiale noi, din E-ul orașului. Nevoia
de spații verzi, nu se simte atât de acut datorită zonelor verzi de aliniament ale
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străzilor, care în multe cazuri sunt foarte generoase.
Zonele verzi ocupă 11,50 ha de teren din intravilan, adică doar 1,26% din intravilan.
Dotările sportive și de agrement reprezintă la Pecica o podere mai mare față de
zonele verzi amenajate, acestea completând foarte bine nevoile populației. În
geenral aceste tipuri de funcțiuni sunt amplasate la S, spre Mureș, dar și în cartierul
nou din E-ul orașului, din acest punct de vedere NV-ul orașului este deficitar. Paleta
de funcțiuni de sport-agrement acoperă terenuri de fotbal și antrenamente, o pistă de
motocros, o sală de sport nouă, dar și terenuri libere încă neamenajate, însă
destionate acestui tip de funcțiune.
Sportul și agrementul se desfășoară la ora actuală pe 25,68 ha de teren, ceea ce
reprezintă 2,80% din intravilan.
La Pecica, în total, avem 37,18 ha de terenuri pentru zone verzi, protecție, sport,
agrement, adică 4,06% din totalul intravilanului.
Raportat la numărul populației din anul de recensământ 2011, care era de 11.266
locuitori, se poate vorbi de un coeficient de confort urban de 33 mp zone
verzi/locuitor, ceea ce reprezintă un confort bun, cu aproape 50% mai mare decât
pragul standard european de 26 mp/locuitor.

La Turnu, spațiile verzi și cele pentru sport/agrement sunt relativ bine reprezentate
fiin și bine distribuite în țesutul rural al localității.
Spațiile verzi amenajate sunt reprezentate de două parcuri: cel central și cel al
bisericii romano-catolice.
Spațiile pentru sport-agrement sunt reprezentate de terenul de sport de la NV-ul
localității precum și pescăria de la N de localitate.
În total, zonele verzi și dotările sportive/agrement ocupă 5,50 ha de teren, ceea ce
reprezintă 2,17% din intravilanul localității.
Raportat la populația din anul de recensământ 2011, care era de 1.181 locuitori, se
poate vorbi de un coeficient de confort urban de 46,57 mp zone verzi/locuitor, ceea
ce reprezintă un confort foarte bun, cu aproape dublu față de pragul standard
european de 26 mp/locuitor.

La Sederhat, nu există spații verzi sau de agrement, ceea ce reprezintă o
disfuncționalitate majoră. Nevoia de spații verzi nu este complet nesatisfăcută, în
condițiile zonelor verzi de aliniament, generoase pe strada principală din localitate.

La Bodrogu Vechi, există doar spații verzi amejanate, amplasate în zona centrală,
dar și către malul Mureșului.
În total, la Bodrog exista o suprafață de 0,43 ha de spații verzi ceea ce reprezintă
1,55% din totalul intravilanului.
Raportat la cei 4 locuitori permanenți din anul de recensământ 2011, se poate vorbi
de un coeficient de confort urban de 1075,00 mp zone verzi/locuitor, ceea ce
reprezintă un confort excepțional, care ar fi mai scăzut pe perioada estivală, când
numărul de locuitori temporari ar crește, nedepășind după estimări 50 de persoane,
situație în care coeficientul ar ajunge la 86 mp/locuitor.

În total la nivelul UAT, suprafața destinată spațiilor verzi, de protecție, sport și
agrement este de 42,25 ha, ceea ce în raport cu numărul de locuitori de la ultimul
recensâmânt care era de 12.762 locuitori, rezultă un coeficient de confort urban de
33,10 mp zone verzi/locuitor, ceea ce reprezintă un coeficient bun, cu aproape
50% mai mare decât pragul standard european de 26 mp/locuitor.
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2.6.2.8. Gospodărie comunală

Funcțiunile de gospodărire comunală cuprind pe UAT Pecica doar cimitirele, din
punct de vedere al funcționării efective. Pe lânga acestea, doar la Pecica mai există
în intravilan și terenul fostei gropi de gunoi orășenesc, situată la ieșirea spre Peregul
Nou.

Astfel la Pecica, funcționează 3 cimitire, situate la E, N și NV ul orașului și care sunt
suficiente pentru următoarea etapă a dezvoltării orașului, pe lângă care mai există
terenul fostei gropi de gunoi menajer orășenesc, ecologizată, situat pe DJ 709J, la
ieșirea spre Peregul Nou.
În total gospodăria comunală ocupă 20,05 ha adică 2,19% din intravilan.

La Turnu, terenurile pentru gospodărie comunală sunt reprezentate de cele două
cimitire de la NV, care sunt suficiente pentru nevoile localității pentru următorii 10 ani.
Suprafața totală a celor două cimitire este de 4,41 ha ceea ce reprezintă 1,74% din
intravilanul localității.

La Sederhat, există doar un singur cimitir din aceasta categorie de funcțiuni,
amplasat la intrarea în localitate dinspre S, care se întinde pe 0,31 ha adică 0,99%
din intravilan.

La Bodrogu Vechi, există două terenuri pentru cimitire, unul vechi, nemaifolosit de
câțiva zeci de ani, situat la N, și unul folosit, la SV, situație în care localitatea nu are
nevoie de vreo extindere în acest sens.
Suprafața totală a cimitirelor este de 0,89 ha ceea ce reprezintă 3,21% din totalul
intravilanului localității.

În total, UAT Pecica deține o suprafață de 25,66 ha de teren pentru gospodăria
comunală.

2.6.2.9. Echipare edilitară

Terenurile destinate echipării tehnico-edilitare pe teritoriul intravilan al UAT Pecica au
utilizări diverse în cadrul acestei funcțiuni, fiind destinate atât surselor minerale cât și
celor regenerabile dar și digurilor de protecție împotriva inundațiilor.

Astfel la Pecica, din aceasta categorie fac parte pe de o parte terenurile destinate
gospodăriei de apă potabilă orășenească, situate al NE, pe DJ 709J la ieșirea spre
Turnu, stația de epurare orășenească situată pe DJ709E înainte de podul peste
Mureș, stația de transformare 110/20KV, situată lângă gospodăria de apă, un teren
cu o antenă de telecomunicații situat central, în țesutul construit, câteva stații de
pompare ale ANIF situate în extravilan, iar pe de altă parte două terenuri pe care s-a
intenționat amplasarea unor parcuri fotovoltaice, care însă nu au mai fost construite,
situate ca trupuri izolate la V-ul și NV-ul UAT.
Pe lângă acestea, la Pecica mai există terenuri pe care sunt construite digurile de
protecția împotriva inundațiilor Mureșului sau afluenților Canalul Mureș și Canalul
Criș.
În total intravilanul Pecicăi cuprinde o suprafață de 38,68 ha, adică un procent de
4,23%.
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La Turnu, în trupul principal de intravilan există două terenuri destinat acestui tip de
funcțiuni, și anume unul la N, destinat unei stații de pompare, precum și unul la NV,
destinat unei antene de telecomunicații.
Din acesta categorie face parte: o parcelă destinată obținerii biogazului, situată în
ferma mixtă de la SE de Turnu, pe DN7B, privată, două parcele pe care s-a
intenționat construirea unor parcuri fotovoltaice, situate în trupul industrial de la SE
de Turnu, precum și două stații de pompare ale ANIF, situate în trupuri izolate, în
extravilan.
În total avem la Turnu 10,51 ha de teren destinat acestei funcțiuni, adică 4,15% din
totalul intravilanului.

La Sederhat și Bodrogu vechi nu există suprafețe pentru această funcțiune.

Astfel, în total, echiparea tehnico edilitară ocupă la nivelul UAT o suprafață de 49,19
ha.

2.6.2.10. Destinaţie specială

Există pe teritoriul intravilan al UAT Pecica și terenuri cu destinație specială, în
general aparținând MAI.

Astfel la Pecica, aparținând de MAI, există în intravilan Sediul Poliției Orășenești (CF
300308) cu o suprafață de 0,1093 ha, precum și un trup izolat, fost pichet de
grăniceri, situat la N-ul UAT, ca PTF pe fosta linie ferată Pecica-Battonya, din care
0,288 ha aparține de MAI, restul de 0,9955 ha fiind fermă a fostului pichet care nu
mai aparține de MAI.
Aparținând de MAPN, există la N de Pecica, în zona căii ferate, o unitate militară
(fostă unitate de transmisiuni) și un post de control aferent, aparținând MAPN.
În total la Pecica terenurile cu destinație specială totalizează 7,63 ha adică 0,83% din
intravilanul Pecicăi.

La Turnu, toate terenurile cu destinație specială aparțin de MAI: în aceasta categorie
intră Fostul Sediu al Poliției de Frontieră Turnu (1,2 ha), situat la ieșirea spre actualul
PTF precum și ca trup izolat Sediul Poliției de Frontieră și Punctul de Trecere a
Frontierei, situat la capătul DN7B, înscris în CF 307086 cu o suprafață de 5,25 ha.
Astfel, în total, Turnu are ca terenuri cu destinație specială o suprafață de 6,45 ha,
adică 2,55 % din intravilan.

Sederhat și Bodrogu Vechi nu dețin terenuri cu destinație specială.

Deci la nivelul UAT, suprafața pentru destinații speciale ajunge la 14,08 ha, ceea ce
este oarecum normal pentru un oraș de frontieră.

2.6.2.11. Alte zone funcţionale

Din categoria altor zone funcționale regăsite în intravilanul UAT Pecica, menționăm:
terenurile agricole și cele neproductive din intravilan, precum și apele.

Terenurile agricole din intravilan se regăsesc doar la Pecica și la Turnu.
La Pecica, terenurile agricole sunt reprezentate de câteva pășuni situate în intravilan,
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la E, V și S de oraș, care totalizează 2,88 ha, adică 0,31% din intravilan.
La Turnu, avem de-a face tot cu pășuni in intravilan, situate la NV, lângă terenul de
sport și în spatele fostului sediu al Poliției de Frontieră, ce totalizează 4,70 ha adică
1,86% din intravilan.
Astfel la nivelul UAT regăsim 7,58 ha de pășuni în intravilan.

Terenurile neproductive din intravilan, se află de regulă în apropierea cursurilor de
apă sau digurilor de protecție, și sunt prezente tot la Pecica și Turnu.
La Pecica, avem de-a face cu o suprafață mică de 0,64 ha, adică 0,07% din
intravilan, iar la Turnu cu o suprafață, situată la SE în apropierea pârâului Ier,
totalizând 0,67 ha adică 0,26% din totalul intravilanului localității.
În total UAT Pecica deține 1,31 ha de teren neproductiv în intravilan.

Apele sunt prezente în intravilan tot la Pecica și Turnu, acestea reprezentând cursuri
permanente sau temporare de apă și canale de desecare.
La Pecica, ele reprezintă fostul curs al Mureșului de la S, porțiuni ale canalelor De
sub Vii, Mureș și Criș, ce intersectează intravilanul, totalizând 2,00 ha de teren, adică
0,22 % din intravilan.
La Turnu, apele sunt reprezentate de pârâul Ier situat în intravilan, dar și o baltă
pentru pescuit, la N, totalizând 5,41 ha de teren aflat sub ape, adică 2,13% din
intravilan.
În total, la nivelul UAT, apele ocupă 7,41 ha de teren intravilan.

2.6.3. Bilanţ teritorial

2.6.3.1. Bilanţ teritorial pe categorii de folosinţă al suprafeţelor din teritoriul
administrativ
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Tabel 2 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ Pecica privind situaţia existentă
Teritoriul
administrativ
al Orașului
Pecica

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
Agricol Neagricol TOTAL

Ar
ab

il

Pă
şu

ni
,

fâ
ne

ţe

Vi
i

Li
ve

zi

Pă
du

ri

Ap
e

D
ru

m
ur

i

C
ăi

 fe
ra

te

C
ur

ţi-
co

ns
tru

cţ
ii

N
ep

ro
-

du
ct

iv

Extravilan 16657,82 2101,87 1,00 2,00 2532,00 435,40 299,55 16,41 183,82 130,00 22352,03
Intravilan 462,61 - - - - 16,66 180,76 4,47 563,01 - 1227,51
TOTAL 17120,43 2101,87 1,00 2,00 2532,00 452,00 480,31 20,88 739,05 130,00 23579,54
% din total 81,53 18,47 100,00
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2.6.3.2. Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent

Tabel 3 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
al orașului Pecica

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE, din
care:

- locuire individuală
- locuire colectivă

- - 419,07

412,27
6,80

45,80

45,05
0,74

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 80,43 8,79

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 105,77 11,56

UNITĂŢI SILVICE - - 4,77 0,52
INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 45,25 4,94

TERENURI CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ

- - 7,63 0,83

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- rutier
- transporturi
- feroviar

-

-
-
-

-

-
-
-

153,94

145,02
4,45
4,47

16,82

15,85
0,48
0,49

SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECŢIE
din care:

- zone verzi, protecție
- sport, agrement

-

-
-

-

-
-

37,18

11,50
25,68

4,06

1,26
2,80

ECHIPARE TEHNICO-
EDILITARĂ, din care:

- echipare edilitară
- diguri de protecție

-

-
-

-

-
-

38,68

35,80
2,88

4,23

3,91
0,32

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 20,05 2,19

TERENURI AGRICOLE
ÎN INTRAVILAN

- - 2,88 0,31

TERENURI
NEPRODUCTIVE
ÎN INTRAVILAN

- - 0,64 0,07

APE - - 2,00 0,22
TOTAL  INTRAVILAN  EXISTENT 915,13 100,00
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Tabel 4 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
al localităţii Turnu

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - 103,78 40,97

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 29,34 11,58

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 40,69 16,06

INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 6,39 2,52

TERENURI CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ

- - 6,45 2,55

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- rutier
- transporturi

-

-
-

-

-
-

35,43

34,23
1,20

13,99

13,51
0,47

SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECŢIE
din care:

- zone verzi, protecție
- sport, agrement

-

-
-

-

-
-

5,50

2,20
3,30

2,17

0,87
1,30

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE

- - 10,51 4,15

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 4,41 1,74

TERENURI AGRICOLE
ÎN INTRAVILAN

- - 4,70 1,86

TERENURI
NEPRODUCTIVE
ÎN INTRAVILAN

- - 0,67 0,26

APE - - 5,41 2,13
TOTAL  INTRAVILAN  EXISTENT 253,28 100,00

Tabel 5 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
al localităţii Sederhat

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - 20,57 65,58

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 0,76 2,42

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 5,91 18,84
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INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 0,29 0,92

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT

- - 3,53 11,25

SPAŢII VERZI,
PROTECŢIE

- - - -

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 0,31 0,99

TOTAL  INTRAVILAN  EXISTENT 31,37 100,00

Tabel 6 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
al localităţii Bodrogu Vechi

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - 17,63 63,57

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 3,95 14,24

UNITĂȚI SILVICE - - 0,60 2,14
INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 1,78 6,42

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT

- - 2,45 8,83

SPAŢII VERZI,
PROTECŢIE

- - 0,43 1,55

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 0,89 3,21

TOTAL  INTRAVILAN  EXISTENT 27,73 100,00

Tabel 7 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
al UAT Pecica

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE, din
care:

- locuire individuală
- locuire colectivă

- - 561,05

554,25
6,80

45,70

45,15
0,55

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 110,53 9,00

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 156,32 12,73

UNITĂŢI SILVICE - - 5,37 0,44
INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 53,71 4,38
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TERENURI CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ

- - 14,08 1,15

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- rutier
- transporturi
- feroviar

-

-
-
-

-

-
-
-

195,35

185,23
5,65
4,47

15,91

15,09
0,46
0,36

SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECŢIE
din care:

- zone verzi, protecție
- sport, agrement

-

-
-

-

-
-

43,11

14,13
28,98

3,51

1,15
2,36

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE, din care:

- echipare edilitară
- diguri de protecție

-

-
-

-

-
-

49,19

46,31
2,88

4,00

3,77
0,23

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 25,66 2,09

TERENURI AGRICOLE
ÎN INTRAVILAN

- - 7,58 0,62

TERENURI
NEPRODUCTIVE
ÎN INTRAVILAN

- - 1,31 0,11

APE - - 7,41 0,60
TOTAL  INTRAVILAN  EXISTENT 1227,51 100,00

În ceea ce privește bilanțul teritorial al intravilanului UAT Pecica, se observă un
echilibru al funcțiunilor. Cu alte cuvinte, cca. 45% este ocupat de locuire, cca. 22%
de activități productive (industriale, agro-zootehnice și silvice), cca. 8% funcțiuni
indispensabile locuirii (instituții, servicii, zone verzi, sport-agrement), și cca 21% căi
de comunicații și transporturi și echipare tehnico-edilitară, restul fiind alte tipuri de
funcțiuni din intravilan.

2.6.4. Structură urbană şi fond construit

2.6.4.1. Elemente de structură urbanistică

2.6.4.1.1. Orașul Pecica

În momentul de faţă, oraşul Pecica are o structură generală dependentă de
vecinătatea Mureşului (care limitează vatra aşezării către sud, vest şi est), care a
impus un contur de formă triunghiulară, urmând traseul malului din sec. XVIII. În rest,
structura stradală respectivă (în reţea cvasi-regulată) reprezintă adaptarea la sit a
modelului urbanistic frecvent întâlnit în zona Câmpiei Aradului (cursul inferior al
Mureşului), în intervalul sf. sec. XVIII-înc. sec. XIX. E de presupus că, în cazul
particular al Pecicăi, această sistematizare (posibil să fi fost realizată în jurul
mijlocului sec. XVIII) să fi ţinut cont parţial de vechea structură urbană. Principalela
elemente ale acestei forme urbanistice, echilibrate în foarte mare măsură, vor fi
trecute în revistă în cele ce urmează
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Forma generală a intravilanului este cvasi-regulată (triunghiulară) şi generată de
forma terenului dintre buclele Mureşului şi de evoluţia ariei aşezării în ultimele două
secole.
Reţeaua stradală principală urmează o grilă cvasi-geometrică formată din câteva
artere majore. Cea mai importantă actualmente este Strada 1, fragment din drumul
DN 7, de tranzit Arad-Nădlac. Următoarele formează un mănunchi concentric,
orientat către piaţa centrală : Strada 2, Strada 113 şi Strada 3. Dacă prima a luat
naştere printr-o succesiune de operaţiuni urbanistice din jumătatea a doua a
secolului XIX, ultimele trei s-au născut în jurul jumătăţii secolului XVIII. În fine, în
ierarhia celor patru artere principale, Strada 2 reprezintă axa centrală istorică şi
actuală a oraşului, tronsonul ei central-sudic fiind centrul propriu-zis al oraşului, de
formă “lenticulară”, articulând timp de două secole cele două jumătăţi ale oraşului-
Pecica Maghiară şi Pecica Românească (fostă Sârbească).
Reţeaua stradală minoră are o structură adaptată celei majore şi evoluţiei de cca.
două secole a ţesutului urban. În acest tip de structură stradală, elementele de
regularitate sunt puţine la număr şi limitate în spaţiu. Ele pot fi detectate în nordul
ariei urbane (străzile 218, 219, 227, 232, 233, 234 etc.), în jurul Pieţei Bisericii
Catolice şi în est (străzile 304, 305, 311, 312, 314 etc.). În rest, reţeaua  stradală are
o configuraţie cvasi-regulată, cu tronsoane rectilinii şi curbe, cu reţele deformate.
Parcelarul este adaptat acestei geometrii şi situaţii, parcelele fiind fie
dreptunghiulare (în zonele cu structuri regulate), fie patrulatere deformate (dominând
ţesutul urban în restul ariilor). Zonele cele mai dense sunt în jurul centrului (piaţa
liniar-lenticulară), avansând spre sud-vest, spre nord şi est, pe o rază de cca. 500
metri. Aici se remarcă lotizarea densă şi densificarea fiecărei parcele în parte.
Numeroase fronturi de case sunt continue şi corpurile de clădire interioare ocupă
mare parte din parcelă. Acest fapt poate fi constatat şi la clădirile publice şi la cele
individuale.
Un element de deosebită importanţă, asociat morfo-structurii Pecicăi (întâlnit de fapt
în toate localităţile sistematizate în secolele XVIII şi XIX) este reprezentat de
alinimentele stradale de arbori (în general 3 rânduri) care creează o atmosferă
aparte, protejează clădirile de locuit (făcând umbră în timpul caniculei de vară şi
absorbind  praful caracteristic Câmpiei Mureşului şi diferitele noxe) şi generează o
imagine stradală complexă şi dinamică (în funcţie de anotimpuri).
Pecica are două centre, corespunzătoare evoluţiei oraşului. Centrul vechi şi care
concentrează toate instituţiile oraşului, este acea piaţă lenticulară din zona sudică a
Străzii 2, care conţine două elemente majore: piaţa lenticulară propriu-zisă,
corespunzătoare  Primărieişi altor instituţii şi piaţa Bisericii Catolice, cu funcţiuni
multiple. În nord-estul său au fost ridicate în perioada comunistă câteva tronsoane
de blocuri de apartamente. Centrul primei pieţe este plantat, formând un foarte
agreabil şi util parc urban, agrementat cu fântâni, monumente de for public şi
mobilier urban.
Centrul nou a luat naştere în zona centrală a Străzii 1. Semnalul a fost dat de
cvartalul de blocuri noi edificate în perioada comunistă (străzile 114-218) şi procesul
a fost continuat într-o manieră cvasi-spontană, practic în ultimele două decenii. Ele
este datorat funcţiunilor destinate tranzitului care s-au concentrat acolo şi a unor
disponibilităţi ale ţesutului de care au profitat şi cei care şi-au construit “palate” la
vest şi sud de acest centru.
Din punct de vedere valoric, este cert că centrul vechi acumulează cele mai multe
valori urbanistice, arhitecturale şi artistice; este logic alcătuit şi coerent. Cele mai
numeroase arhitecturi istorice, de foarte bună calitate se concentreză aici. Noul
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centru are un pronunţat caracter întâmplător şi numeroase elemente incoerente
asociate. Ele sunt datorate calităţii proaste a noilor arhitecturi şi amplasării lor
defectuoase.
Este important de remarcat faptul că există tendinţa de racordare a celor două
centre, prin Strada 113, tendinţă vizibilă şi prin densificarea ţesutului din zona ei
sudică, racordată cu centrul vechi în zona Bisericii Ortodoxe Româneşti.
Ţesutul (morfologia) aşezării depinde de geometria generală a reţelei stradale, de
schemele parcelare amintite mai sus şi de tipul de ocupare a parcelelor, generând
maniere relativ uniforme de constituire a fronturilor stradale şi cu densităţi
deasemenea uniforme la scară zonală. În acest sens, cele câteva arii din zonele
centrale, pe care le-am amintit deja, au densităţi mai mari. Dinamismul imaginii
stradale este dat de caracteristicile arhitecturale diferite (adaptate unor stiluri anume)
şi aliniamentele stradale despre care am amintit anterior.
Modul de mobilare al parcelelor este tipic pentru zona de câmpie Banat-Crişana. În
majoritatea parcelelor se respectă organizarea iniţială, în care clădirea de locuit este
perpendiculară pe stradă, anexele fiind amplasate în prelungirea ei. În zonele
centrale şi pe prelungirile lor amintite mai sus, există tendinţa de a se ocupa în
întregime frontul stradal (clădirea având formă de “L”), rezultând aliniamente
continue de clădiri de locuit, între care, în ultimul timp, încep să apară mici unităţi
comerciale.
Gospodăria conţine o clădire de locuit, spre stradă şi anexe spre grădină. Frecvent,
clădirea principală respectă, deasemenea, tradiţia, fiind conformată pe baza unui
plan dreptunghiular-prelung, cu o prispă (« târnaţ ») însoţind casa de-alungul ei, spre
curte. Planimetric, evoluţia ei s-a petrecut în sensul descris mai sus, definindu-se în
timp, gospodării de tip închis spre stradă. Stilistic, se constată existenţa mai multor
tipuri, caracteristice secolelor XVIII-XX, urmând, în mare,  evoluţia stilurilor, dar
având un caracter provincial, rural. Toate sunt parter.
Cel mai vechi tip de locuinţă (sf. sec. XVIII - prima jumătate a sec. XIX) menţinut
(conform informaţiilor actuale), este întâlnit în câteva arii reduse ca pondere. Casa
este relativ joasă, acoperită în două pante (iniţial cu stuf), cu fronton triunghiular spre
stradă şi prispă cu stâlpi şi balustradă din lemn. Asemenea clădiri, edificate din
materiale tradiţionale, cu caracteristici fizice de foarte bună calitate (materiale fiabile,
tehnologie simplă, durabilitate etc.), există încă, în număr mare; le-am întâlnit în
zonele de sud-est şi în zona mediană. Numeroase au fost transformate, mai ales
prin închiderea prispei sau
Un al doilea, este de stil compozit (eclectic), din jumătatea a doua a sec. XIX, în
care casa, fie simplă (perpendiculară spre stradă), fie în formă de « L » (o aripă
ocupând frontul stradal în întregime sau parţial), are o decoraţie tipică, aglomerată în
zona accesului, ferestrelor şi cornişei. Ele sunt întâlnite mai ales în zona centrală şi
domină fronturile străzilor 2, 113 şi 3 (ca artere principale) şi a celor auxiliare din
zonele lor. Fragmentar pot fi întâlnite în toate celelalte zone ale oraşului.
Al treilea tip nu conţine elemente de plan sau volum deosebite faţă de primele
două, dar are o decoraţie parietală de tip « Art Nouveau », iarăşi simplificată,
conform posibilităţilor modeste ale comanditarilor. Câteva se întâlnesc pe strada 2.
Un al patrulea tip este reprezentat de clădirile de locuit interbelice, foarte puţine la
număr (stil « Neoromânesc » sau « Modernist », care se inserează întâmplător în
fronturile actuale.
Ultimul tip de locuinţe unifamiliale este cel rezultat din intervenţii de ultimă oră,
care au presupus distrugerea decoraţiilor de faţadă şi aplicarea unor noi tencuieli
strident colorate. Ele se înscriu, însă, în tipul de front fragmentat sau continuu,
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precum şi în volumetria tradiţională. Marea majoritate respectă aliniamentele
stradale corespunzătoare zonelor respective.
Clădirile de locuit multietajate (blocurile de locuinţe colective, P+2-P+4, unele cu
comerţ la parter), edificate în perioada comunistă (anii’80) formează fragmente de
fronturi în Zona Centrală veche (Strada 2) şi în noua arie centrală (Strada 1). Ele
înlocuiesc vechile fronturi de case. Gabaritul depăşindu-l cu mult pe cel tradiţional,
arhitectura modestă şi calitatea slabă a execuţiei (tipice pentru anii ’80) le
individualizează într-o manieră negativă în peisajul urbanistic şi arhitectural al
oraşului.
Clădirile contemporane se caracterizează, în marea majoritate a cazurilor, prin
lipsa de respect pentru regulile urbanistice existente, dominante. Dacă regimul de
înălţime (frecvent P+1) ar putea fi motivat funcţional, există alte caracteristici care le
exclud din ansamblul contextual: retragerea faţă de frontul stradal (rezultând ştirbiri
ale frontului), izolarea în cadrul lotului, planimetrie întâmplătoare, sisteme de
acoperire complicate, ciudate, culori stridente. Edificarea lor este asociată, în marea
majoritate a cazurilor,  defrişării aliniamentelor stradale amintite, fapt ce creează o
altă disfuncţionalitate majoră a contextului respectiv. În felul acesta, urâţenia noilor
clădiri devine mult mai prezentă în frontul stradal respectiv. Ele funcţionează foarte
bine ca exemple « a contrario », de tipul : « nu faceţi aşa ». Din păcate, ele au
tendinţa de a se înmulţi şi au drept efect deteriorarea imaginii arhitecturale a
oraşului. Pe Strada1, în jumătatea ei vestică şi pe strada 112, au fost edificate în
ultimii ani câteva zeci de “palate” ale etniei rome, care ilustrează la maximum
tendinţele grandomane remarcate anterior pentru noile construcţii individuale. Ele
sfidează toate regulile urbanistice, de la gabarit şi poziţionare în teren, până la forme
şi materiale, agresând zona.

Concluzii.
În concluzie, caracterul specific al oraşului este dat de vecinătatea Mureşului (de
care este separat prin dig), între el şi Mureş desfăşurându-se o amplă arie naturală
generată de acţiunile de regularizare din sec. XIX. Este definit, apoi, de reţeaua
stradală cvasi-uniformă şi cvasi-geometrică, de aliniamentele stradale de arbori, de
tipul de parcelar şi de ţesut urban, precum şi de modul de mobilare al parcelelor, de
constituire a fronturilor stradale, toate corelate cu tipul de casă tradiţională. Se
adaugă maniera de conformare a centrului vechi, în care arhitecturile majore, de
interes comunitar, reprezintă valori istorice şi artistice notabile, la care se articulează
parcul din zona Primăriei şi aliniamentele stradale de arbori.  Toate acestea se
constituie într-un ansamblu care merită să fie protejat în maniere diverse, dar
concurând către menţienerea caracterului specific şi coerenţei de ansamblu şi de
detaliu. El trebuie să fie un puternic atú, în perspectiva unei dezvoltări viitoare
durabile, autosusţinute.

2.6.4.1.2. Localitatea Turnu

Planimetria şi morfo-structura satului Turnu, aşa cum au rezultat din sistematizarea
habsburgică din sec. XVIII-XIX, are un plan tipic pentru acea perioadă. Prima
formulă este perfect geometrică, cu o reţea stradală regulată şi un singur “accident”
– incinta Castelului. În momentul de faţă, ca urmare a unor extinderi, există unele
neregularităţi perimetrale, satul având în momentul de faţă o structură urbanistică
generală şi de detaliu foarte echilibrată. Principalela elemente ale acestei forme
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urbanistice vor fi trecute în revistă în cele ce urmează.
Forma generală a intravilanului este regulată (dreptunghiulară), orientată pe
diagonală faţă de punctele cardinale. Faţă de acest dreptunghi, există o extindere
spare nord-vest cu două componente, deformate şi orientate diferit faţă de axele
generatoare ale planului satului. O altă extindere este spre sud-vest, utlizând
aproximativ aceeaşi schema urbanistică cu întregul. În momentul de faţă intravilanul
are o decupare neregulată spre vest, acolo unde era, până în 1938, castelul
Marczibanyi, incinta respectivă fiind, cu excepţia anexei păstrate, în extravilan. Spre
nord-est există un complex agro-industrial din perioada comunistă, care din punctul
nostru de vedere, nu are valoare urbanistică, arhitecturală sau istorică.
Reţeaua stradală principală urmează o grilă geometrică perfectă. Face excepţia
zona dintre incinta Castelului şi Biserica Catolică şi străzile din zonele extinse spre
nord-vest. Satul are două artere majore, care îl traversează pe direcţia drumului de
tranzit către graniţă. Acestea sunt tăiate de reţeaua minoră de străzi, întregul
formând o reţea rectangulară perfectă. Această geometrie este perturbată în zona
Bisericii Catolice, dar  nu este afectată deloc de cursul mendrat al râului care
traversează intravilanul.
Parcelarul este adaptat acestei geometrii şi situaţii, parcelele fiind   perfect
dreptunghiulare (în zonele cu structuri regulate), sau patrulatere deformate (în zona
limitrofă incintei şi parcului Bisericii Catolice şi în zonele extinse din nord-vest.
Zonele cele mai dense sunt în jurul pieţei Bisericii Ortodoxe Sârbe, unde fronturile
devin continue, dar mai ales ca urmare a existenţei acolo a clădirilor şcolare şi altor
dotări. În detaliu, în zonele apropiate de cursul apei, loturile sunt puţin deformate,
fiind tăiate de vale.
Un element de deosebită importanţă, asociat morfo-structurii satului Turnu (întâlnit
de fapt şi la Pecica şi în toate localităţile sistematizate în secolele XVIII şi XIX) este
reprezentat de alinimentele stradale de arbori (aici în general cu 1 sau 2 rânduri)
care creează o atmosferă aparte, protejează clădirile de locuit (făcând umbră în
timpul caniculei de vară şi absorbind  praful caracteristic Câmpiei Mureşului şi
diferitele noxe) şi generează o imagine stradală complexă şi dinamică (în funcţie de
anotimpuri). Înscris acestui fenomen este şi cursul meandrat al apei care
traversează satul, către care se grupează un continuum de spaţiu verde.
Turnu se poate considera că are trei centre, generate de cele trei biserici. Între ele
cel mai consistent (funcţional şi morfo-structural) este cel corespunzător Bisericii
Ortodoxe Sârbe, care concetrează şi cele mai multe dotări. Aici există şi tendinţa de
formare a fronturilor continue. Deasemenea caracteristică este şi amenajarea
peisageră a spaţiilor din jurl Bisericii Catolice şi a Bisericii Ortodoxe Sârbe.
Din punct de vedere valoric, este cert că cele două centre amenajate peisager
acumulează cele mai multe valori urbanistice, arhitecturale şi neturale; au o logică
clară şi coerentă, fiind spaţii extrem de lăcute pentru recreere. Cele mai numeroase
arhitecturi istorice, de foarte bună calitate se concentreză aici; la ele se adaugă
Biserica Ortodoxă Română, care nu dezvoltă, însă, un spaţiu public de valoarea
celorlalte două.
Ţesutul (morfologia) aşezării depinde de geometria generală a reţelei stradale, de
schemele parcelare amintite mai sus şi de tipul de ocupare a parcelelor, generând
maniere uniforme de constituire a fronturilor stradale şi cu densităţi deasemenea
uniforme la scară zonală. În acest sens, există câteva arii care au densităţi mai mari.
Dinamismul imaginii stradale este dat de caracteristicile arhitecturale diferite
(adaptate unor stiluri anume) şi aliniamentele stradale despre care am amintit
anterior.
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Modul de mobilare al parcelelor este tipic pentru zona de câmpie Banat-Crişana. În
majoritatea parcelelor se respectă organizarea iniţială, în care clădirea de locuit este
perpendiculară pe stradă, anexele fiind amplasate în prelungirea ei. În zonele
menţionate anterior există tendinţa de a se ocupa în întregime frontul stradal
(clădirea având formă de “L”), rezultând aliniamente continue de clădiri de locuit.
Gospodăria conţine o clădire de locuit, spre stradă şi anexe spre grădină. Frecvent,
clădirea principală respectă, deasemenea, tradiţia, fiind conformată pe baza unui
plan dreptunghiular-prelung, cu o prispă (« târnaţ ») însoţind casa de-alungul ei, spre
curte. Stilistic, se constată existenţa mai multor tipuri, caracteristice secolelor XVIII-
XX, dar care nu au o arhitectură cu elemente pregnante; sunt simple case de ţară,
dar bine realizate şi înscrise în mediul respectiv. Toate sunt parter.
Cel mai vechi tip de locuinţă (sf. sec. XVIII - sec. XIX) menţinut este întâlnit în
câteva zone, reduse ca pondere. Casa este relativ joasă, acoperită în două pante
(iniţial cu stuf), cu fronton triunghiular spre stradă şi prispă cu stâlpi şi balustradă din
lemn. Asemenea clădiri, edificate din materiale tradiţionale, cu caracteristici fizice de
foarte bună calitate (materiale fiabile, tehnologie simplă, durabilitate etc.), există
încă, în număr mare; le-am întâlnit în zonele de sud-est şi în zona mediană.
Numeroase au fost transformate, mai ales prin închiderea prispei sau
Un al doilea tip de locuinţă, este de stil compozit (eclectic), de la sfârşitul sec. XIX
şi prima jumătate a sec. XX, în care casa, fie simplă (perpendiculară spre stradă), fie
în formă de « L » (o aripă ocupând frontul stradal în întregime sau parţial), are o
decoraţie tipică, aglomerată în zona accesului, ferestrelor şi cornişei. Ele sunt
întâlnite, izolat în câteva locuri, mai ales în parcelele de colţ.
Ultimul tip de locuinţe unifamiliale este cel rezultat din intervenţii de ultimă oră,
care au presupus distrugerea decoraţiilor de faţadă (prin “termoizolare” şi aplicarea
unor noi tencuieli strident colorate). Deasemenea, numeroase dintre ele au târnaţul
închis. Ele se înscriu, însă, în tipul de front fragmentat sau continuu, precum şi în
volumetria tradiţională. Marea majoritate respectă aliniamentele stradale
corespunzătoare zonelor respective. Nu se întâlnesc decât foarte puţine şi minore
ieşiri din această regulă generală.

Concluzii.
În concluzie, caracterul specific al satului este dat de relaţia foarte interesantă
între forma generală geometric-regulată a sa şi traseul meandrat al cursului de apă
care îl traversează, cirs reprezetntând un continuum de spaţiu verde cu un mare
potenţial privind calitatea vieţii. Este definit, apoi, de reţeaua stradală rectangulară,
de aliniamentele stradale de arbori, de tipul de parcelar şi de ţesut, precum şi de
modul de mobilare al parcelelor, de constituire a fronturilor stradale, toate corelate cu
tipul de casă tradiţională. Se adaugă maniera de conformare a centrelor, în care
arhitecturile majore, de interes comunitar, reprezintă valori istorice şi artistice
notabile, două dintre ele având amenajări peisagere consistente.  Toate acestea se
constituie într-un ansamblu care merită să fie protejat în maniere diverse, dar
concurând către menţienerea caracterului specific şi coerenţei de ansamblu şi de
detaliu.

2.6.4.1.3. Localitatea Sederhat

Dat fiind apariţia recentă a satului şi relativa lui izolare, morfo-structurile lui sunt
simple şi lesne de definit.
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Forma generală a satului a depins doar de organizarea sistemului de străzi (una
principală şi trei străzi secundare, perpendiculare pe prima) care a generat un sistem
de parcelare deasemenea foarte simplu. Nu poate fi detectat un centru al satului
(piaţă, intersecţie importantă, supralărgire a drumului etc.) şi nici o concentrare de
funcţiuni importante. Biserica, ridicată târziu, ocupă o parcelă oarecare. Ca şi în
celelalte sate din zonă, există aliniamente stradale de arbori adaptaţi la acest tip de
mediu, care protejează habitatul şi purifică aerul.
Sistemul parcelar este deasemenea simplu, organizat geometric în funcţie de
geometria rectangulară a reţelei de străzi. Parcelele au forma şi dimensiunile uzuale
în zona de câmpie: dreptunghi alungit perpendicular pe stradă.
Organizarea parcelelor urmează modelele zonale casa este amplasată
perpendiculară pe stradă şi la limita lotului. Are frecvent o galerie deschisă spre curte
şi este urmată, spre spatele curţii, de anexe. Împrejmuirea tradiţională era de lemn şi
se păstrează pe alocuri. Materualele constructive sunt compozite: structura de lemn
şi închiderile din pământ, cărămidă arsă şi nearsă etc.

2.6.4.1.4. Localitatea Bodrogu Vechi

Satul are o morfo-structură foarte simplă şi compactă. Cele câteva străzi care
converg către spaţiul central au trasee rectilinii, spre nord-est aşezarea dezvoltându-
se prin două străzi relative paralele cu malul Mureşului. Lotizarea este destul de
regulată (parcele dreptunghiulare sau patrulatere deformate), iar organizarea
interioară a gospodăriilor este confrm tipologiilor utilizate în zonă în sec. XVIII-XIX,
după sistematizare: casa perpendiculară pe stradă, anexe rezolvate în paralel cu
casa sau în  spatele curţii.

2.6.4.2. Arhitectura. Informații arhitectural stilictice

În ceea ce privește localitatea Pecica, avem la dispoziție următoarele informații
arhitectural stilistice:

- 1335- apare documentar biserica catolică din Pecica (preot- Péter), care,
probabil era ridicată deja într-un stil corespunzător etapei (romanic sau gotic
provinciale)

- 1695-informaţii despre o veche biserică ortodoxă (pentru români şi sârbi),
aproape sigur construită din lemn (ca majoritatea bisericilor ortodoxe din zona
Aradului); este cea care este consemnată la mijl. sec. XVIII, “veche şi
construită din grădele”; este demolată spre 1774, când este construită
biserica din zid

- 1755- se ridică vechea Biserică Catolică, probabil de stil baroc, pe locul
vechii biserici ortodoxe; va fi demolată în 1886

- cca. 1774- este edificată noua Biserică Ortodoxă, din zid, pe locul actual;
probabil în stil baroc; va fi transformată radical în 1929-1931

- sec. XIX- se reconstruiesc numeroase clădiri de locuit din materiale durabile,
unele de stil eclectic. Provincial

- 1820- se edifică actuala clădire a Şcolii Generale nr. 2 ; stil neoclasic
- 1870- se ridică biserica Comunităţii religioase evreeşti (stil compozit, cu

elemente romanice şi bizantine); va fi demolată în 1970
- jum. a doua a sec. XIX- se ridică numeroase clădiri de locuit de stil eclectic,
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mai ales în zona centrului (inclusiv în Piaţa Bisericii Catolice)
- 1872 (1874)- se construieşte Biserica Ortodoxă Sârbă ; stil baroc
- 1879- se ridică Şcoala din Centru- stil compozit cu elemente neoclasice
- 1886- începe ridicare noii Biserici Catolice, terminată în 1887; stil neogotic,

după proiectul echipei Ede Reiter (Timişoara)- Andor Halmay (Arad)
- 1888- se edifică Sediul de plasă, Pretura, Judecătoria (azi “Centru de

asistenţă”); stil eclectic
- 1898- se ridică Casa parohială catolică; stil eclectic
- 1904- se ridică actuala Şcoală Gh. Lazăr, extinsă în 1950-1960; stil eclectic
- înc. Sec. XX- se ridică, în centru, câteva clădiri de stil Art Nouveau ; de pildă,

clădirea actuală a Primăriei
- 1929-1931- Biserica Ortodoxă Română este refăcută dupa proiectul arh.

Konrad Richter din Timişoara; stil influenţat de curentul Neo-românesc
- perioada interbelică- se ridică în centru unele clădiri de stil Neoromânesc sau

cu elemente neoromâneşti şi chiar “modernist” (cubist)

În ceea ce privește localitatea Turnu, avem la dispoziție următoarele informații
arhitectural stilistice:

- 1332-1335-prima menţiune documentară este în legătură cu existenţa biserici
catolice, despre care nu avem nici un fel de informaţii; este, posibil, din lemn

- 1753- familia Marczibanyi construieşte aici un castel, o biserica Romano-
Catolică şi o şcoală; după clădirea-anexă păstrată, Castelul (demolat în 1938)
era de stil Baroc sau cu elemente compozite. Biserica Romano-Catolică,
menţinută până astăzi, este de stil Baroc.

- 1759 (1755)- prima menţiune a Bisericii Ortodoxe, Sf. Nicolae; atunci era
construită din nuiele şi acoperită cu paie

- cca. 1760- în locul bisericii vechi se ridică o altă biserică ortodoxă- Sf.
Evanghelist Luca, cu elemente baroce (turnul, mai ales) simplificate; este
actuala Biserică Ortodoxă Română

- 1875- comunitatea sârbă îşi construieşte biserica Naşterea Maicii Domnului,
de stil Baroc provincial, târziu

- sec. XIX- se construiesc cele două şcoli confesionale (cea Catolică se
reconstruieşte, probabil, pentru că în Ridicarea Franciscană are altă poziţie),
în stil compozit (eclectic).

- sec. XIX- înc. sec. XX- câteva case de locuit din zonele centrale se
reconstruiesc având elemente de decoraţie eclectică

În ceea ce privește localitatea Sederhat, avem la dispoziție următoarele informații
arhitectural stilistice:

- jum. a doua a sec. XIX- prima jum. a sec. XX- sunt ridicate majoritatea
clădirilor de locuit din sat, conform tradiţiei constructive şi de organizare a
parcelei din zona Câmpiei Aradului

- 1938- Biserica Catolică construită atunci conţine alemente care amintesc de
Baroc (turn la vest, fronton, detalii specifice) combinat cu Neoclasicism

Satul actual Bodrogu Vechi nu păstrează nimic din arhitecturile mai vechi de
jumătatea sec. XIX. Singurele elemente care ar fi de interes, sunt gospodăriile,
destul de modificate în ultimul timp; prin urmare, se poate consemna:

- jum. a doua a sec. XIX- prima jum. a sec. XX- sunt ridicate majoritatea
clădirilor de locuit din sat, conform tradiţiei constructive şi de organizare a
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parcelei din zona Câmpiei Aradului: locuinţa în frontul stradal şi orientată
perpendicular pe stradă, având o prispă cu stâlpi din lemn pe întreaga
lungime a casei; în spate sau lateral, sunt amplasate anexele. Structura şi
închiderile sunt din lemn asociat pamântului sau cărămizii arse. Invelitoaea
este din ţiglă.

2.6.4.3. Peisaje urbane şi rurale

2.6.5. Disfuncţionalităţi

In ceea ce privește orașul Pecica, principalele disfuncționalități sunt următoarele:
- lipsa unui parc (>1ha);
- lipsa unui parc industrial compact;
- există trupuri cu destinaţie agricolă din perioada socialistă sunt nefolosite ca

atare, necesitând refuncţionalizări;
- există câteva terenuri aflate în situaţie de incompatibilitate din punct de

vedere al juxtapunerii zonelor funcţionale (zone industriale cu zone
rezidenţiale);

- limita zonei centrale nu a fost delimitată pe limite cadastrale;
- se constată necunoaşterea şi neconştientizarea fondului construit valoros;
- în general fondul construit rezidențial nu este foarte bine întreținut;
- se constată lipsa unor reguli urbane clare, care să asigure unitatea fondului

construit nou, precum şi modificarea celui existent;
- fondul rezidențial nou construit nu mai respectă tipologia tradițională de

mobilate a parcelelor (aliniament, curți interioare, conformare volumetrică,
cromatică, s.a.)

- există un potențial pentru activități de agrement (inclusiv acvatic) nevalorificat;
- sunt necesare mai multe spaţii de sport şi agrement în context metropolitan.

In ceea ce privește localitatea Turnu, principalele disfuncționalități sunt următoarele:
- inexistenţa unei săli de sport în localitate;
- parcelele cu destinaţie agricolă din perioada socialistă sunt nefolosite ca

atare, necesitând refuncţionalizări;
- există terenuri aflate în situaţie de incompatibilitate din punct de vedere al

juxtapunerii zonelor funcţionale (în particular zona de transporturi din sudul
intravilanului care pătrunde în structura parcelară destinată locuirii);

- limita zonei centrale nu a fost delimitată pe limite cadastrale;
- se constată necunoaşterea şi neconştientizarea fondului construit valoros;
- în general fondul construit rezidențial nu este foarte bine întreținut;
- se constată lipsa unor reguli urbane clare, care să asigure unitatea fondului

construit nou, precum şi modificarea celui existent;
- fondul rezidențial nou construit nu mai respectă tipologia tradițională de

mobilate a parcelelor (aliniament, curți interioare, conformare volumetrică,
cromatică, s.a.);

In ceea ce privește localitatea Sederhat, principalele disfuncționalități sunt
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următoarele:
- lipsa spațiilor verzi publice și pentru sport;
- limita zonei centrale nu a fost delimitată pe limite cadastrale;
- se constată necunoaşterea şi neconştientizarea fondului construit valoros;
- în general fondul construit rezidențial nu este foarte bine întreținut;
- se constată lipsa unor reguli urbane clare, care să asigure unitatea fondului

construit nou, precum şi modificarea celui existent;
- fondul rezidențial nou construit nu mai respectă tipologia tradițională de

mobilate a parcelelor (aliniament, curți interioare, conformare volumetrică,
cromatică, s.a.);

In ceea ce privește localitatea Bodrogu Vechi, principalele disfuncționalități sunt
următoarele:

- nu există parc public și nici teren (și sală) de sport în localitate;
- nu există o zonă centrală definită și nicio delimitare pe limite cadastrale;
- se constată lipsa unor reguli urbane clare, care să asigure unitatea fondului

construit nou;

2.7. Zone cu riscuri naturale şi tehnologice

2.7.1. Zone cu riscuri naturale

Zonele cu riscuri naturale sunt zone deliminate conform legii, care sunt supuse
riscurilor naturale principale definite de lege: seisme, inundaţii şi alunecări de teren.

Legea 575 din 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
–
Secţiunea a V-a a PATN – Zone de risc natural, încadrează la capitolul Unităţi
administrativ-teritoriale urbane amplasate în zone pentru care intensitatea seismică,
echivalentă pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului
României, este minim VII (exprimată în grade MSK), oraşul Pecica unde intensitatea
seismică exprimată în grade MSK, este VII, iar perioada de revenire de 50 de ani.
Astfel întreg teritoriul administrativ este considerat prin această lege ca zonă
cu risc natural seismic.

Legea 575/2001 include UAT Pecica în categoria Unităţi administrativ-teritoriale
afectate de inundaţii pe cursuri de apă, conform Anexei. Nr.4a.
Hărțile de risc întocmite de AN Apele Române conform directivei Europene Inundatii
2007/60/ec, menționează la riscul cu probabilitatea de depășire de 1%, întreg
arealul cuprins între cursul Mureșului și digul protecție la inudații de N, la care
se adaugă o mică zonă de la intersecția DN7 cu pârâul de sub Vii, ca zonă cu
risc natural de inundații (de tip inundații pe cursuri de apă). Arealul este clar
delimitat în hărțile de risc, cumulând o suprafață de cca. 3584 ha, fiind preluat ca
atare în partea grafică a prezentului proiect. Cea mai mare parte a acestul areal
inundabil o reprezintă Pădurile Popinilor, Reteag, Ghedeș și Maroji, precum și
pajiștea Hăilașu, porțiunea situată la S de dig.
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Pe teritoriul administrativ Pecica, nu există zone declarate cu risc natural de
alunecări de teren.

Pe albia Mureșului în porțiunile unde predomină procesele de sedimentare, în cele
cu mal înalt sau cu viteză mare de curgere este prezent riscul de eroziune,
eroziunea producându-se numai în timpul viiturilor, însă aceste procese nu sunt
încadrate ca zone cu vreun risc. Aceste zone ar putea afecta localitatea Bodrogul
Vechi însă de curând, pe malul concav al localității, au fost executate stabilizări
hidrotehnice de mal, care au exclus acest tip de hazard pe aceasta zonă.

2.7.2. Zone cu riscuri tehnologice

Nu există pe teritoriul UAT Pecica, zone cu risc tehnologic declarat conform
legii. Acest aspect este datorat și lipsei studiilor în acest sens.

Totuși operatorii economici care prin domeniul de activitate pot prezenta risc prin
utilizarea substanțelor chimice periculoase sunt firmele de fabricare încălțăminte
datorită utilizării adezivilor, a producției de profile prin utilizarea vopselurilor, creșterii
animalelor prin utilizarea incineratoarelor și a emisiilor amoniacale, distribuției
gazelor și a fabricării produselor din beton.

Tabel 8 Domeniile de activitate ale principalilor agenți economici
Cod CAEN-activitate Operator economic Factor de risc

CAEN: 1520 - Fabricarea
incaltamintei

1. COMPANY RAMONA
SRL
Str. 601 42, Pecica,
60 angajati
2.SUOLIFICIO ANTICA
TOSCANA S.R.L.
Str. 204 8, Pecica,
30 angajati

COV

CAEN: 2511 - Fabricarea de
constructii metalice si parti
componente ale structurilor
metalice

1. ARSAT INDUSTRIE SRL
Str. 601 53, Pecica,
109 angajati
2. FANE CONSTRUCT SRL
- 539, Pecica,
2 angajati

-substanțe chimice
periculoase (oxigen,
acetilenă, aldehide)

CAEN: 2751 - Fabricarea de
aparate electrocasnice

HT EST DIVISION SRL
Sos. TURNU KM. 7, ZONA
INDUSTRIALA ZIP -, Pecica,
197 angajati

-substanțe periculoase

CAEN: 812 - Extractia
pietrisului si nisipului,
extractia argilei si caolinului

1. MAMBO UTIL &
CONSTRUCT S.R.L.
- 1414, Pecica,
14 angajati
2. ARLA GENERAL
CONSTRUCT SRL

-afectarea solului și
producerea de deșeuri
tehnologice
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Str. 411 26, Pecica,
8 angajati

CAEN: 4730 - Comert cu
amanuntul al carburantilor
pentru autovehicule in
magazine specializate

KOVACS & HEGYES SRL
Str. 3 56, Pecica, Judetul
Arad
12 angajati

-substanțe periculoase

CAEN 4612 - Intermedieri în
comerţul cu combustibili
minereuri metale si produse
chimice pentru industrie

KADATYBENZ SRL
Str. 401, Nr. 156, Pecica,
Jud. Arad
TINOROMBENZ SRL
Str. 401, Nr. 156, Pecica,
Jud. Arad

-substanțe periculoase

CAEN: 4612 – Intermedieri
în comerțul cu combustibili,
minereuri, metale și produse
chimice pentru industrie
CAEN: 4675 – Comerț cu
ridicata al produselor
chimice

RODSPECTRA SRL
1315 Pecica, Pecica, Judetul
Arad
64 angajati

-substanțe periculoase

Alte activități industriale care prezintă riscuri industriale sunt cele legate de
exploatarea, transportul și distribuirea hidrocarburilor. În UAT-ul Pecica sunt mai
multe puncte de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi din depozitele miocene și
pliocene. Riscuri de poluare a solului și apelor cu hidrocarburi în urma activităților
industriale este prezent în  Zona Pecica-Turnu datorită existenței parcurilor
petroliere.

Riscul de poluare a solului cu nămoluri provenite de la stația de epurare Pecica
respectiv de poluare a apelor prin deversarea apelor netratate sau insuficient
epurate s-a redus prin investițiile de modernizare a stației de epurare.

Riscul de poluare a apelor este reprezentat de evacuarea apelor reziduale menajere
și a celor provenite din industrii inclusiv alimentară, care este bine dezvoltată în
Pecica. Apele evacuate, insuficient epurate sau neepurate, în apele de suprafață,
sau prin infiltrare în pânza freatică prezintă un risc nu doar local ci asupra corpului
de apă subteran și a apelor de suprafață.

Risc însemnat pentru factorii de mediu îl reprezintă depozitarea pe sol a deșeurilor,
evacuarea acestora în cursurile de apă, arderea necontrolată a deșeurilor inclusiv a
celor vegetale sau industriale.

Lucrările de excavare pentru extragere/sortare a nisipului și pietrișului din albia a
râului Mureș are impact negativ asupra solului prin decopertările realizate. În prezent
în Pecica există două firme care au ca și obiect de activitate extracția pietrișului si
nisipului, extracția argilei si caolinului însă exploatarea agregatelor minerale din
Mureș în UAT Pecica este sistată. Exploatarea și stațiile de sortare a resurselor
minerale prezintă riscuri asupra solului și a apei prin schimbarea a morfologiei
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zonelor exploatate și a creării de halde de steril sau abandonarea deșeurilor
tehnologice pe mal.

Calitatea aerului este influențată de dispunerea localității Pecica pe principala axă de
tranzit rutier a României cu Europa, traficul rutier fiind foarte important. Poluarea
datorată traficului rutier este ridicată și în localitatea Turnu, localitate de trecere a
frontierei.

Riscul de poluare a aerului, solului și apelor este mai crescut în localitățile Turnu,
Sederhat și Bodrogu Vechi unde nu există rețele utilitare de apă, canalizare și gaz.

2.7.3. Zone cu riscuri asupra biodiversității

Prin planul de management al Parcului Natural Lunca Mureșului Inferior au fost
identificați factori de risc pentru biodiversitate, factori prezenți și în zona UAT-ului
Pecica. Aceștia sunt redați în tabelul conform PM al PNLM:

Tabel 9 Riscurile asupra biodiversității conform PM Lunca Mureșului
Nr.
crt. Factor de risc Specii sau grupe de specii afectate

1.

Folosirea
fertilizanţilor
chimici şi ai
pesticidelor în
agricultură

Ciconia ciconia, peştii, Unio crassus, Aquila pomarina, Aquila
heliaca, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus,
Falco columbarius, Lanius minor, Lanius collurio, Pernis apivorus,
Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Ciconia ciconia, Coracias
garrulus, Anthus campestris, rozătoare de câmp, Bombina bombina,
tritoni, Emys orbicularis

2. Suprapăşunatul

Spermophilus citellus, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Circus
aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Falco columbarius,
Lanius minor, Lanius collurio, Pernis apivorus, Milvus migrans,
Hieraaetus pennatus, Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Anthus
campestris, Bombina bombina, tritoni

3.

Schimbarea
categoriei de
folosinţă a
terenului

Aquila pomarina, Aquila heliaca, Circus aeruginosus, Circus
pygargus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Lanius minor, Lanius
collurio, Pernis apivorus, Milvus migrans, Hieraaetus pennatus,
Ciconia ciconia, Coracias garrulus, Anthus campestris, Lullula
arborea, Sylvia nisoria, Bombina bombina, tritoni, Emys orbicularis

4.

Exploatările
forestiere legale
şi tăierile ilegale
de arbori

Aquila pomarina, Falco columbarius, Haliaeetus albicilla, Lanius
minor, Lanius collurio, Pernis apivorus, Milvus migrans, Hieraaetus
pennatus, Ciconia nigra, Caprimulgus europaeus, Dryocopus
martius, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Picus canus,
Anthus campestris, Lullula arborea, Sylvia nisoria, Lucanus cervus,
Cerambyx cerdo, Bombina bombina, tritoni

5.
Îndepărtarea
arborilor uscaţi
sau în curs de

Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Dryocopus martius,
Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Picus canus, Lucanus
cervus, Cerambyx cerdo
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uscare

6.
Incendierea
miriştilor şi a
pârloagelor

Bombina bombina, tritoni, Emys orbicularis, Aquila pomarina, Aquila
heliaca, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus,
Falco columbarius, Lanius minor, Lanius collurio, Pernis apivorus,
Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Ciconia ciconia, Anthus
campestris

7.
Extragerea de
nisip şi pietriş
din râul Mureş

Rhodeus serriceus, Gobio kessleri Sabanejewia aurata,
Gymnocephalus schraetser, Zingel zingel, Zingel streber, Unio
crassus, Alcedo atthis, Haliaeetus albicilla, Ardea purpurea,
Botaurus stellaris, Egretta garzetta, Egretta alba, Ixobrychus
minutus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmaeus, Emys
orbicularis

8.

Prezenţa şi
extinderea
zonelor
urbanizate

Bombina bombina, tritoni, Emys orbicularis, Aquila pomarina, Aquila
heliaca, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus,
Falco columbarius, Lanius minor, Lanius collurio, Pernis apivorus,
Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Ciconia ciconia, Anthus
campestris

9.

Debarasarea şi
depozitarea
deşeurilor
menajere

Unio crassus, Gobio kessleri, G. albipinnatus, Rhodeus sericeus,
Cobitis taenia, Sabanejewia aurata, Misgurnus fossilis, Zingel
streber, Zingel zingel, Gymnocephalus schraetser, G. baloni,
Bombina bombina, tritoni, Emys orbicularis

10.

Extinderea sau
modernizarea
unor drumuri
sau a altor
elemente de
infrastructură

Bombina bombina, tritoni, Emys orbicularis, Aquila pomarina, Aquila
heliaca, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus,
Falco columbarius, Lanius minor, Lanius collurio, Pernis apivorus,
Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Ciconia ciconia, Anthus
campestris

11.

Practicarea
turismului
necontrolat de
picnic

Aquila pomarina, Falco columbarius, Haliaeetus albicilla, Lanius
minor, Lanius collurio, Pernis apivorus, Milvus migrans, Hieraaetus
pennatus, Ciconia nigra, Caprimulgus europaeus, Dryocopus
martius, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Picus canus,
Anthus campestris, Lullula arborea, Sylvia nisoria, Lucanus cervus,
Cerambyx cerdo, Bombina bombina, tritoni

12.

Accesul cu
mijloace
motorizate în
zone sensibile

Majoritatea speciilor, după caz

13.

Poluarea apei
pe sectorul de
râu din parc sau
în amonte de
acesta

Gobio kessleri, Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus, Pelecus
cultratus, Aspius aspius, Cobitis taenia, Sabanejewia aurata,
Misgurnus fossilis, Zingel streber, Zingel zingel, Gymnocephalus
schraetser, Gymnocephalus baloni, Emys orbicularis

14.
Realizarea unor
lucrări
hidrotehnice

Unio crassus, speciile acvatice în general

15. Prezenţa şi
extinderea

Toate speciile, după caz
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zonelor ocupate
de specii
invazive

16. Braconajul Lutra lutra, Castor fiber, speciile de peşti de interes comunitar,
păsările de interes comunitar

17.
Schimbările
climatice -
seceta

Rhodeus sericeus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis

18. Desecarea unor
zone umede

Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Egretta
garzetta, Egretta alba, Himantopus himantopus, Ixobrychus
minutus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea
leucorodia, Rhodeus sericeus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis,
Emys orbicularis, Bombina bombina, tritoni

19.

Folosirea
ambarcaţiunilor
cu motor pe râul
Mureş

Toate speciile de peşti, Lutra lutra, Castor fiber, păsările acvatice

20. Prezenţa câinilor
fără stăpân

Spermophilus citellus, Cervus elaphus, Capreolus capreolus

21. Eutrofizare
Aspius aspius, Rhodeus sericeus, Gobio albipinnatus, Gobio
kessleri, Zingel zingel, Zingel streber, Emys orbicularis, Bombina
bombina, tritoni

2.7.4. Zone cu destinaţie specială militară

Pe teritoriul UAT Pecica există cinci obiective care au o destinație specială, acestea
fiind amplasate trei în intravilan și una în extravilan, toate aparținând Ministerului
Afacerilor Interne și R.A. ROMATSA, precum și o zonă militară resticționată, datorată
poligonului de tragere de la Felnac, situat la S de Mureș, fiind descrise în cele ce
urmează.

Ministerul Afacerilor Interne are în administrare pe UAT Pecica următoarele locații:
- fostă U.M. (punct radiotehnic) situată la N de Pecica, identificată conform

planurilor de amplasament și delimitare a imobilului înscrise în baza de date
OCPI cu CF/nr. cad. 313628 – 44.460 mp, CF/nr. cad. 313629 – 3.000 mp,
CF/nr. cad. 304822 – 11.400 mp și CF/nr. cad. 304823 – 2.540 mp inclusiv
construcțiile, aflată în intravilan Pecica, ca trup izolat;

- fostă U.M. – punct control, identificată conform planurilor de amplasament la
cc. 312 m SE față de U.M. de mai sus – 971 mp inclusiv construcțiile, aflată în
intravilan Pecica, ca trup izolat;

- fostă U.M. situată la N-ul UAT, la granita cu Ungaria, identificată conform
planurilor de amplasament și delimitare a imobilului înscrise în baza de date
OCPI cu CF/nr. cad. 315003 – 2.880 mp, CF/nr. cad. 314401, CF/nr. cad.
314410 inclusiv construcțiile, aflată în intravilan Pecica, ca trup izolat;
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Toate aceste imobile intră sub incidența art.3, alin.(1) din Legea 17/2014 privind
unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan și de modificare a Legii 268/2001 privind privatizarea societăților
comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu
destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniului Statului, care precizează ca
toate terenurile agricole situate la o distanța de până la 2.400 m față de obiectivele
speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al
Ministerului Afacerilor Interne;

De asemenea Ministerul Afacerilor Interne are în administrare pe UAT Pecica
următoarea locație:

- PTF Turnu, situat la NV de Turnu, identificată conform planurilor de
amplasament și delimitare a imobilului înscrise în baza de date OCPI, nr. cad.
307086 – 52.500 mp, inclusiv construcțiile, situat în intravilan Turnu, ca trup
izolat.

R.A. ROMATSA are în administrare pe UAT Pecica o locație:
- RADIOFAR Pecica, situat la E de Pecica, identificată conform planurilor de

amplasament și delimitare a imobilului înscrise în baza de date OCPI, nr. cad.
311435 – 52.500 mp, inclusiv construcțiile, situat în extravilan.

În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor cu servituți aeronautice, este
obligatorie obținerea avizului prealabil al AACR.

În ceea ce privește terenurile grevate de restricții militare, pe teritoriul UAT Pecica
se află o parte din zona de restricție a Poligonului de Tragere Felnac, jud. Arad.
Poligonul în sine se află în totalitate pe teritoriul UAT Felnac, jud. Arad.
Poligolul de tragere Felnac, aparținând MAPN-SMFT este un poligon de tragere
(permanent) pentru executarea tregerilor de luptă cu muniție de război (reală), fiind
în administrarea U.M. 01249 Arad.
Poligonul răspunde necesităților executării tragerilor cu toate categoriile de
armament de infanterie, artilerie și tancuri din dotare, în condiții de deplină siguranță:

- Ședințele individuale de tragere pregătitoare de instrucție și de luptă cu
pistolul, pușca automată, pistol mitralieră, pușca mitralieră, pușca
semiautomată cu lunetă, mitralieră cal. 7,62 mm pentru militarii de toate
armele și specialitățile;

- Ședințele individuale de tragere specifice cu pistolul, pușca automată, pușca
mitralieră, pușca semiautomată cu lunetă pentru militarii de toate armele și
specialitățile;

- Ședințele individuale de tragere cu aruncător grenade AG-40 mm;
- Ședințele individuale de tragere cu aruncătorul de grenade antitanc A.G.-7;
- Ședințele individuale de tragere cu mitraliera cal. 7,62 mm de pe TAB;
- Ședințele de luptă cu grenade de război ofensive și defensive;
- Ședințele de confecționare a unei amorse și aprindere a unei încărcături de
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exploziv;
- Exerciții tactice cu trageri de luptă (LFX) nivel echipă, grupa și pluton (fără a

se executa trageri cu mitraliera cal. 14,5 mm).
Chiar dacă în dosarul de omologare nr. A-6524 din 15.12.2010, poligonul nu avea
instituite zone militare restricționate, la ora actuală, sunt este instituită o zonă
militară restricționată, pe direcția aproximativă NNV, față de poligon, care ajunge
până în zona Pădurii Popinilor, de pe UAT Pecica, și care este marcată pe planurile
aferente prezentului proiect.

2.8. Circulaţia

2.8.1. Circulaţia rutieră şi transportul în comun

Planul de Mobilitate pentru UAT Pecica elaborat recent cuprinde o analiza detaliata a
retelei stradale din fiecare localitate in parte Pecica, Turnu si Sederhat.

In prezenta documentatie pentru exemplificare in capitolul ANEXE am inclus
plansele 1-14 din PMUD aferente orasului Pecica ce prezinta:

- Pl. 1. Reteaua stradala a orasului Pecica, amenajarea existenta;
- Pl. 2 Fluxuri de trafic pe reteaua stradala existenta;
- Pl. 3. Clasificarea strazilor in raport cu traficul si functiunea in retea;
- Pl. 10 Liniile de transport public la nivelul UAT Pecica;
- Pl. 11. Infrastructura pentru transport public si biciclete in orasul Pecica.

Din punct de vedere al disfunctionalitatilor asa cum au fost prezentate detaliat si in
PMUD putem retine urmatoarele:

- Nu exista probleme de conectivitate/functionalitate a retelei stradale din
orasul Pecica dar gradul de amenajare (starea imbracamintii rutiere,
dispozitivele de drenare a apelor, amenajarea si semnalizarea
intersectiilor) vor necesita interventii viitoare asa cum se va vedea la
capitolul de propuneri.

- Reteaua de piste de biciclete este restransa (str. 2 si DN 7 stanga pana la
indicatorul intrare/iesire spre Arad), iar nivelul de amenajare a trotuarelor
este insuficient astfel incat biciclisti sunt nevoiti sa circule pe partea
carosabila expunandu-se riscurilor de siguranta circulatiei;

- Reteaua de linii de transport public acopera functional teritoriul dar
frecventa vehiculelor este insuficienta astfel incat o buna parte din
deplasarile persoanelor chiar si la munca se face folosind vehiculul
propriu/autoturismul.
Fluxurile de trafic maxime se regasesc desigur pe DN 7 in zona centrala
(cca 8000 Vf/14h ceea ce echvaleaza cu cca 9500 Vf la nivel MZA) din
care cca 7000 Vf/14h sant fluxuri de trafic de tranzit si legatura cu
teritoriul/localitatile invecinate. Desigur ca dupa darea in functie a
autostrazii o parte din trafic sa redistribuit pe A 1 in special in relatia cu
municipiul Arad.
Din punct de vedere al capacitatii de circulatie nu sunt probleme fluxurile
orare maxime sant de cca 10.5% (din total trafic/14h) respectiv cca 1000
Vf/h in ambele sensuri, valoare ce este sub capacitatea unui drum cu o



227

banda pe sens si cu prioritate la trecere prin intersectiile de pe traseu.
- Pe restul retelei stradale fluxurile de trafic sunt semnificativ mai mici, chiar

si pe str. 2 axa principala de legatura cu patrea ,,veche” a orasului si nu
depasesc 3200 Vf/14h in ambele sensuri, respectiv cca 350 Vf/h in ambele
sensuri

2.8.2. Circulaţia feroviară

Circulația feroviară este prezentă doar în intravilanul orașului Pecica.
Orașul Pecica este deservit feroviar de linia ferată 223 Arad-Nădlac, iar în
intravilanul orașului se regăsește stația Pecica, linia fiind infrastructura publică,
închiriată către SC.RC-CF TRANS SRL Brașov.
Din Nădlac, stație terminus, pleacă și ajung cca. 3 trenuri pe zi, toate pe ruta Arad-
Pecica-Nădlac, trenuri personale. Din cauza poziționării apropierii de Arad, linia este
slab folosită, populația preferând autobuzul sau alte variante proprii.
Stația Pecica se află la o distanță de cca. 2,5 km față de zona centrală Pecica,
această distanță nefiind deservită cu transport în comun local.
In ce priveste amenajarea zonei statiei CFR nu exista parcari corespunzatoare,
trotuare piste ciclisti respectiv dotarile specifice necesare unei bune functionalitati.
De altfel activitatea principala a statiei este de transport marfuri/cereale in zona fiind
in activitate o serie de silozuri de depozitare/procesare a cerealelor.

2.8.3. Circulaţia navală

Chiar dacă în cadrul PATN și PATJ Timiș, râul Mureș este încadrat ca și viitoare cale
navigabilă, totuși la ora actuală, nu există amenajări care să îl încadreze ca atare.
Singurul tip de circulație pe Mureș este cel cu ambarcațiuni fără motor, practicat de
Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului, pentru agrement, având sediul în
orașul Pecica.

2.8.4. Circulaţia aeriană

Nu se poate vorbi de circulații aeriene pe UAT Pecica.
În schimb teritoriul UAT Pecica se află în zone cu servituți aeronautice civile datorate
Aeroportului Arad și amplasamentele mijloacelor CNS (DVOR/DME, NDB) și
meteorologice aferente.
Zonele cu servituți aeronautice sunt descrise pe larg în cap.3.11.5.5.

2.8.5. Circulaţia ciclistă şi pietonală
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Circulația ciclistă se desfășoară in intravilanul localităților, de regulă pe carosabilul
rutier.
La Pecica, există amenajat pe strada 2 un traseu de piste cicliste ce face legătura
între zona centrală și DN7.

2.8.6. Disfuncţionalităţi

În cadrul intravilanului UAT Pecica, circulațiile se desfășoară cu o serie de
difuncționalități, prezentate în cele ce urmează.

La Pecica, principalele disfuncționalități sunt următoarele:
- DN 7 traverseaza localitatea prin centrul ei constituind si principal artera de

transit cu tot ce deriva din aceasta situatie, riscuri de accident in special cu
pietoni datorat  amenajarilor insuficiente pentru canalizarea pietonilor spre
trecerile de pietoni (pe zona centrala), a unui regim de viteza de circulatie de
multe ori peste viteza reglementata in lipsa unor dispositive de calmare a
traficului/vitezei in special (pe sectoarele marginale de la intrarea/iesirea din
zon centrala). La nivelul retelei stradale, semnalizarea verticala de orientare si
de prioritate este insuficienta iar amenajarile intersectiilor cu reteaua stradala
principala si Dj 709 J este deficitara. DN 7 - E 68 trece prin localitate și are un
efect negativ asupra zonelor de locuit adiacente prin poluare fonică și vibrații;

- Locurile/platformele de parcare din vecinatatea DN 7 sunt insuficiente si cu o
amenajare necorespunzatoare lucru ce genereaza disfunctii majore in fluenta
si siguranta circulatiei.

- Nu exista o artera de legatura intre zona de Est si zona de Vest a orasului la
Nord de DN 7 astfel incat practic avem o singura artera de traversare a
orasului lucru disfunctional in momentele de timp de tip ,,eveniment” cand se
concentreaza traficul de tranzit pe un interval scurt de timp sau atunci cand
din diferite motive se produc ,,blocaje” in zona centrala a orasului.

- Reteaua stradala principala si secundara (a se vedea plansa 179-PUG-
2.1.4.1-D- Situația existentă, Disfuncționalități, Circulații rutiere) este intr-un
proces de modernizare dar totusi se remarca o insuficienta atentie acordata
amenajarilor specifice pentru intersectiile strazilor cu DN 7 (care reprezinta si
strada in oras) si aspectelor legate de preluarea si drenarea apelor pluviale
fara de care se poate produce o degradare rapida a structurii rutiere si un
discomfort in circulatie atat pentru soferi cat si pentru pietoni.

- Pe ansamblul localitatii nu putem remarca decat izolat (strada nr 2, artera
principala spre zona veche a orasului) amenajari de trotuare sau piste pentru
biciclisti. Acest aspect se constituie nu doar intr-un disconfort ci si un risc
accentuat de accident datorat utilizarii partii carosabile pentru deplasari
pietonale (mai ales ca si iluminatul public nu este suficient/corespunzator)

- In ce priveste Transportul public interurban/interjudetean atat pe DN 7 cat si
pe traseele de pe reteaua stradala interioara exista amenajate statii cu
alveole in afara benzilor de circulatie (in marea majoritate a cazurilor), iar
informarea publicului/pasagerilor relativ la orarul si traseul autobuzelor
lipseste.
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- In prezent Primaria Pecica are in derulare/implementare dedicat modernizari
amenajarii alveolelor statiilor TP si perntru mobilier urban specific, copertine
banci,

- nu există transport în comun între stația CF și zona centrală, distanța fiind de
cca. 2,5 km, adică peste ½ ore de pers pe jos;

- există încă străzi în intravilan neasfaltate și neamenajate (rigole, trotuare,
s.a.). Acestea sunt din piatră sau pământ;

- starea drumurilor comunale este una proastă.
- există străzi care nu au gabarite corespunzătoare (în principal in zonele

defavorizate);
- circulațiile pietonale necesită lucrări de îmbunătățire și modernizare (rigole,

trotuare), nu există pistă de bicicliști amenajată pe teritoriul orașului;
- nu există încă o politică de intersectare a circulaţiilor agricole cu drumurile

amenajate, astfel că nu este împiedicat prin mijloace tehnice aportul de noroi
pe drumurile clasificate, în caz de timp ploios.

La Turnu, principalele disfuncționalități sunt următoarele:
- Localitatea de frontiera Turnu este tranzitata de DN 7B de la Sud-Est spre

Nord-Vest constituind si principala axa de circulatie a localitati avand un profil
transversal de drum cu doua benzii intr-un usor rambleu santuri laterale
pentru colectarea apelor pluviale zona verde pana la fronturile construite si
doar pe putine sectoare si discontinuu trotuare pietonale inguste fapt ce
genereaza utilizarea de catre pietoni si ciclisti a partii carosabile expunandu-
se riscurilor de accident

- traficul de tranzit de pe DN7B și DJ709J trece prin zona centrală a localității;
- intersectiile cu Dj 709 J si reteaua locala de strazi sunt insuficient amenajate

(racordarile la bordura, semnalizarea si marcajul)
- nu este amenajata o pista pentru ciclisti intre localitate si Postul de Frontiera

cu toate ca exista o dorinta de utilizare a bicicletei pe raza localitatii si la si de
la Punctul de frontiera. Practic in lipsa unui trotuar de cel putin 1.5 m latime
sau a unei piste de ciclisti pietoni si biciclistii sunt obligati sa foloseasca partea
carosabila .

- circulațiile pietonale necesită lucrări de îmbunătățire și modernizare (rigole,
trotuare), nu există pistă de bicicliști amenajată pe teritoriul localității;

- nu există încă o politică de intersectare a circulaţiilor agricole cu drumurile
amenajate, astfel că nu este împiedicat prin mijloace tehnice aportul de noroi
pe drumurile clasificate, în caz de timp ploios.

La Sederhat, principalele disfuncționalități sunt următoarele:
- localitatea Sederhat nu prezinta disfunctionalitati deosebite la nivelul retelelor

rutiere interioare (retelele stradale fara imbracaminti moderne) cat mai ales
prezinta disfunctionalitati la nivelul Drumurilor de acces din DN 7 si anume Dc
105 care are latimi insuficiente (o banda de circulatie) si o stare tehnica
necorespunzatoare.

- circulațiile pietonale necesită lucrări de îmbunătățire și modernizare (rigole,
trotuare), nu există pistă de bicicliști amenajată pe teritoriul localității;

- nu există încă o politică de intersectare a circulaţiilor agricole cu drumurile
amenajate, astfel că nu este împiedicat prin mijloace tehnice aportul de noroi
pe drumurile clasificate, în caz de timp ploios.
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La Bodrogu Vechi, principalele disfuncționalități sunt următoarele:
- localitatea Bodrogul Vechi nu prezinta disfunctionalitati deosebite la nivelul

retelelor rutiere interioare (retelele stradale fara imbracaminti moderne) cat
mai ales prezinta disfunctionalitati la nivelul Drumurilor de acces din DN 7 si
anume Dc 86 A care are latimi insuficiente (o banda de circulatie) si o stare
tehnica necorespunzatoare.

- toate străzile din intravilan sunt neasfaltate și neamenajate (rigole, trotuare,
s.a.). Acestea sunt din piatră sau chiar pământ.

- circulațiile pietonale necesită lucrări de îmbunătățire și modernizare (rigole,
trotuare), nu există pistă de bicicliști amenajată pe teritoriul localității.

2.9. Echipare edilitară

2.9.1. Gospodărirea apelor

Gospodărirea apelor este urmărită pe teritoriul UAT Pecica de patru actori: AN
”Apele Române”-Administrația bazinală de apă Mureș-Sistemul de gospodărire a
apelor Arad, R.A. ANIF, Primăria Orașului Pecica, SC Compania de apă Arad SA-
operator județean de apă-canal.

În ceea ce privește principalul actor al gospodăririi apelor de pe teritoriul UAT Pecica,
AN ”Apele Române”-Administrația bazinală de apă Mureș-Sistemul de gospodărire a
apelor Arad, se precizează următoarele:

- pe teritoriul administrativ al orașului Pecica, SGA Arad monitorizează prin
Stația hidrologică Arad următoarele foraje hidrogeologice: Pecica F1, Rovine
NV F1, Sederhat F1, Bodrogu Vechi F1, Bodrogu Vechi F2, Bodrogu Vechi
F3, Bodrogu Vechi F3MA, Bodrogu Vechi F4;

- localitatea Pecica este apărată împotriva inundațiilor de un dig perimetral din
pământ pus în funcțiune în anul 1975; Caracteristicile digului: L=6691m,
H=3m, lățime coronament 4m, Qcalcul=2350 mc/s, Q verificare=3700 mc/s,
asigurarea de calcul 1% iar cea de verificare de 0,1%.

- Informații privind evoluția în timp a fenomenelor: viitura din 18.05.1970 –
Q=2321 mc/s; viitura din 27.06.1998 – Q=1580 mc/s;

- Stație hidrometrică locală dig Pecica (mira de ape mari amplasată la km
3+000) F I=60, F II=135, F III=210.

- Informațiile privind hărțile de hazard și de risc la inundații pot fi consultate pe
www.rowater.ro – hărți hazard și de risc la inundații.

În ceea ce privește R.A. ANIF, aceasta administrează întreg sistemul de canale de
desecare și stații de pompare aferente situate pe întreg UAT-ul Pecica.

În ceea ce privește Primăria Orașului Pecica, acesta administrează împreună cu SC
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Compania de Apă Arad SA, sistemul centralizat de alimentare cu apă al orașului
Pecica, precum și cel de canalizare menajeră. De asemenea, Primăria Pecica
administrează sistemul de rigole stradale, parte incipientă a sistemului de canalizare
pluvială a orașului Pecica și a localităților aparținătoare.

SC Compania de Apă Arad SA, administrează împreună cu Primăria Pecica,
sistemul centralizat de alimentare cu apă al orașului Pecica, precum și cel de
canalizare menajeră.

2.9.2. Alimentare cu apă

Localitatea Pecica
Localitatea Pecica dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru
localitatea Pecica. Sistemul existent se află în sectorul de operare şi exploatare
Vinga al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Sistemul existent centralizat de alimentare cu apă al localităţii Pecica este compus
din:

- captare de apă subterană de capacitate: 35,0 l/s;
- staţie de tratare ( deferizare – demanganizare ): 20 l/s;
- staţie de pompare treapta a – II –a  cu capacitate: 60 mc/h
- staţia de clorinare;
- înmagazinare apă:  rezervoare cu capacităţile de 300 mc şi 500mc;
- aducţiune şi reţele de distribuţie în lungime totală de L= 34,91 km.
Captarea apei:
Sursa de apă este apa subterană şi este compusă din 5 puţuri de medie

adâncime (100 m) situate la 250 m unul de altul, debitul pe puţ fiind de aproximativ
7,0 l/s care în prezent sunt folosite la următoarele capacităţi:

F1- pompă Grundfos  30,00 mc/h;
F2 – pompă Grundfos  30,00 mc/h;
F3 – pompă Grundfos  30,00 mc/h;
F4 – pompă Grundfos  30,00 mc/h;
F5 – pompă Grundfos  30,00 mc/h;
Frontul de captare este amplasat pe partea de nord est a oraşului Pecica, în

lungul drumului spre Turnu pe direcţia S-N, unde este şi staţia de tratare a apei.
Capacitatea instalată a sursei este de 35 l/s, şi acoperă 100% din necesităţile

de debite ale sistemului.
Staţie de tratare:
Staţia de tratare a apei potabile are capacitatea de tratare de 72 mc/h,

realizând procesul de deferizare, demanganizare, şi eliminarea arsenului din apă
prin adaos de substanţe oxidante şi deshidratarea nămolului rezultat de la spălarea
filtrelor. Tehnologia de tratare a apei nu are nevoie de aer în scopuri tehnologice,
spălarea filtrelor făcându-se cu apă.

1.Instalaţia de dezinfecţie, reducere a fierului, manganului şi arsenului este de
Tip AQUAFILL –III şi cuprinde:

a. Unitatea de oxidare – dezinfectare de Tip - MAGDOS DX 2, prevăzută
cu 1 rezervor pentru dozarea hipocloritului, cu o pompa
electromagnetică cu membrane pentru transportul hipocloritului.
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Cantitatea transportata max. 61.86 l / h
b. Unitatea de regenerare si dozarea permanganatului de potasiu Tip -

MAGDOS DX 2, prevăzută cu un 1 rezervor pentru dozare
permanganatului, cu dozator si mixer mecanic., cu o pompa
electromagnetică cu membrane pentru transportul permanganatului de
potasiu. Cantitatea transportată max. 6  l/ h.

c. Unitatea de regenerare si dozarea clorurii ferice de Tip - MAGDOS DX 2,
prevăzută 1 rezervor pentru dozare FeCl3 cu dozator si mixer mecanic.,
cu o pompa electromagnetică cu membrane pentru transportul clorurii
ferice. Cantitatea transportata max. 6  l/ h.

d. 4 rezervoare de filtrare 1600 mm x 1800 mm.  Randamentul fiecărui
rezervor este de 18 mc/h.

e. Încărcătura filtrantă: 0.2 m nisip cuarţos – suport; 0.2 m strat filtrant de
nisip cuarţos; 0.8 m încărcătura catalitică.

Apa brută provenită din puţuri intră în blocuri de filtrare unde se adaugă
hipocloritul de sodiu, permanganatul de potasiu şi clorura ferică. Sub acţiunea
hipocloritul de sodiu si permanganatului de potasiu, conţinutul de fier şi o parte a
manganului se precipită sub forma de fulgi. Permanganatul de potasiu oxidează
restul conţinutului de mangan şi împreuna cu clorul liber activ favorizează
menţinerea capacităţii catalitice a încărcăturii. Sub acţiunea clorurii ferice are loc
precipitarea arsenului.

Timpul necesar precipitării este asigurat de spaţiul de apă de deasupra stratului
filtrant. Apa ajunge in cele 4 rezervoare de filtrare sub presiune, legate în paralel, în
circuit închis.

După tratarea unui volum de aproximativ 800 m3de apă, are loc spălarea
automată a filtrelor AQUAFIL III. Apele rezultate în urma spălării sunt transferate în
bazinul de decantare, de 50mc, unde are loc depunerea nămolului. Apele reziduale
sunt evacuate, prin pompare într-un canal, iar nămolul decantat se pompează la
staţia de deshidratare a nămolului.

2.Staţia de deshidratare a nămolului este compusă din:
- Utilaj de deshidratare a nămolului capacitate de 1,5 – 3m3/ h
- Panou electric
- Container de nămol deshidratat, cu capacitate de 3 mc.

Nămolul este deshidratat până la un conţinut de substanţă uscată de  14 – 20
%, şi depozitat în saci, în vederea eliminării.

Sistemul de evacuare a rezidurilor de la filtre
Aceste reziduri ajung în decantorul de nămol pe o conductă PE-ID Dn160,

acesta este o clădire separată şi se află în apropierea staţiei de tratare, aici ajung
rezidurile din staţia de tratare, apa decantată se scurge în canalizare iar nămolul
este pompat de o pompă de nămol şi compostat, apoi se evacuează cu ajutorul unui
container de gunoi.

Staţia de pompare treapta a-II-a
Este amplasată în acelaş corp de clădire cu staţia de tratare şi este echipată

cu:
- 1 grup de pompare 3+1 pompe tip WILO, fiecare pompă având următoarele

caracteristici: Q=60mc/h, H=40 mca, P=4 Kw. Acest grup de pompare este dotat cu
convertizor de fregvenţă.

- 1 pompă tip WILO, Q=60mc/h, H=40 mCA, suplimentară.
- 1 pompă tip WILO, Q=30mc/h, H=40 mCA, suplimentară.
Corpul administrativ
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Este o clădire cu P+4 nivele, care la parter cuprinde:
- camera personalului de serviciu ,şef staţie,
- atelier mecanic;
- magazie;
- grup social.

La etaj există: grup social, vestiar, cameră pentru laborator cu camera
balanţelor şi magazie.

Înmagazinarea apei
Înmagazinarea apei se face în două rezervoare supraterane 300mc respectiv

de 500mc.
Aducţiune şi reţele de distribuţie

Reţeaua de distribuţie a apei cu o lungime totală de 55,15 km este excutată
din conducte de: oţel, PVC şi Polietilenă cu diametre cuprinse între 315 şi 75 mm.

Aducţiunea ce transportă apa de la frontul de captare este o conductă din PE-
ID PE100 PN6 Dn250 L=850m.

Situaţia conductelor din reţeaua de distribuţie a apei se prezentă în felul
următor:

- oţel cu Dn100 mm, în lungime de 500 m;
- PVC cu De125 mm, în lungime de 3.350 m;
- PVC cu De 160 mm, în lungime de 5.720 m;
- PE-ID cu De 75 mm, în lungime de 1.450 m;
- PE-ID cu De 90 mm, în lungime de 1.250 m;
- PE-ID cu De 110 mm, în lungime de 29.570 m;
- PE-ID cu De 125 mm, în lungime de 510 m;
- PE-ID cu De 160 mm, în lungime de 3.220 m;
- PE-ID cu De 280 mm, în lungime de 3.350 m;
- PE-ID cu De 315 mm, în lungime de 6.210 m;

Branşamente la reţeaua de apă
În microsistemul Pecica există 3208 branşamente (1709 bransamente

existente + 1499 bransamente noi realizate prin programul Pos Mediu 1). Din care
22 branşamente la instituţii, 126 branşamente la agenţi economici, 35 branşamente
asociaţii de locatari şi 3025 branşamente persoane fizice. Fiecare branşament este
prevăzut cu contor de apă.

Localitatea Turnu
Nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă a localităţii Turnu.

Localitatea Sederhat
Nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă a localităţii Sederhat.

Localitatea Bodrogul Vechi
Nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă a localităţii Bodrogul

Vechi.

2.9.3. Canalizare

2.9.3.1. Canalizare menajeră
Localitatea Pecica



234

Reţeaua de canalizare menajeră
Colectarea apelor uzate menajere se face în prezent în sistem separativ de

canalizare, are o lungime totală de cca 52,84 km şi este realizată din: tuburi de beton
simplu cu Dn 300 mm, Dn 400 mm şi tuburi PVC De 250 mm, De 315 mm şi De 400
mm.

Situaţia reţelelor de canalizare se prezintă în felul următor:
- tuburi din beton Dn 300 mm, în lungime de 1.100 m;
- tuburi din beton Dn 400 mm, în lungime de 4.200 m;
- tuburi din PVC De 250 mm, în lungime de 1.350 m;
- tuburi din PVC De 315 mm, în lungime de 44.288 m;
- tuburi din PVC De 400 mm, în lungime de 1.900 m.

Din reţeaua de canalizare, apele uzate sunt conduse printr-un colector din
tuburi PVC cu Dn500mm în lungime de 600 m, spre staţia de epurare.

Căminele de vizitare de pe reţeaua de canalizare sunt realizate în general din
beton la distanţe de aproximativ 50 m între ele.

În localitatea Pecica există 3296 de racorduri de canal, din care 14 racorduri
la instituţii, 49 racorduri la agenţi economici, 33 racorduri asociaţii de locatari şi 3200
racorduri persoane fizice.

Pe reţeaua de canalizare menajeră existentă sunt prevăzute 3 staţii de
pompare după cum urmează:

Staţie de pompare ape uzate SP1: se află în centrul localităţi, este construită
în cheson din beton armat cu un grup de pompare  (1 + 1R) cu următoarele
caracteristici: Q = 90 mc/h,  H=8,0 mCA,  P = 5,9 Kw.

Staţie de pompare ape uzate SP2: această staţie se află pe strada 308, este
construită în cheson din beton armat structură circulară diametrul interior este de
3,0m şi adăncimea H=5,0m. Staţia de pompare ape uzate este echipată cu două
electropompe având următoarele caracteristici: Q= 30 mc/h, H= 7,5 mCA, P = 2,2kw.

Staţie de pompare ape uzate SP3: această staţie este în interiorul staţiei de
epurare, este construită în cheson din beton armatcu un grup de pompare  (1 + 1R)
cu următoarele caracteristici: Q = 150 mc/h, H = 8,0 mCA, P = 8,6 Kw.

Staţia de epurare
Stația de Epurare din Pecica existentă este realizată în vederea reducerii

substanțelor organice, îndepărtării compușilor de azot și de fosfor, tratarea nămolului
prin deshidratarea și stocarea temporară până la valorificare / eliminare. Evacuarea
apelor uzate epurate se face în râul Mureș.

Procesul tehnologic al Stației de Epurare a orașului Pecica este compus
din camera intrare si distributie, grătare rare, pomparea apelor uzate menajere, by
pass general al statiei de epurare, sistem automat de masura parametrii apa
uzata, instalatie compacta de pretratare mecanica cuprinzind gratare dese si
deznisipator - separator de grasimi, bazine biologice pentru eliminarea fosforului,
si nitrificare/denitrificare, statie de suflante, decantoare secundare,  statie
pompare namol de recirculare si exces, stabilizarea si ingrosarea si deshidratarea
acestuia.  aceasta asigurând epurarea debitului care intră în stație.
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Parametru UM Valoare
Debit zilnic mediu [m³/zi] 2.279.08
Debit zilnic maxim [m³/zi] 2962.80
Debit orar maxim [m³/h] 215.25

Treapta de tratare mecanica cuprinde:
- camera de intrare si distributie;
- 1 gratar rar cu curatire mecanica, distanta intre bare 30 mm si unul cu

curatire manuala, amplasate in amonte de statia de pompare ape uzate;
- statie de pompare ape uzate echipata cu pompe submersibile cu debit

variabil;
- conducta ocolire a statiei de epurare;
- debitmetru intrare statie si instalatii masura parametrii apa uzata;
- 3 unitati compacte de gratare dese cu curatire mecanica, distanta intre

bare de 6 mm, combinate cu deznisipatoare separatoare de grasimi cu insuflare de
aer. Retinerile se vor spala, presa si descarca in contaienere. Nisipul se va spala,
deshidrata si colecta in container;

- bazin de omogenizare debite si incarcari;
- camera receptie namol provenit de la fose septice;
Treapta de tratare biologica cuprinde:
- camera de distributie la bazinele biologice si bazine anaerobe;
- bazine biologice avind zone anoxice si de aerare. Este prevazuta si

precipitarea chimica a fosforului pentru a se atinge parametrii ceruti;
- camera de distributie la decantoarele secundare;
- decantoare secundare;
- statie de suflante;
- instalatie de depozitare si dozare sulfat de aluminiu;
- statie de pompare namol activ de recirculare si in exces;
- debitmetru evacuare statie;
- statie de pompare apa epurata spalare, masurare parametri si

prelevare probe;
- statie de pompare apa epurata pentru nivele mari in emisar;
- conducta de descarcare si gura de descarcare;
Treapta de tratare a namolului cuprinde:
- bazine de stabilizare si pre ingrosare namol in exces;
- instalatie de deshidratare mecanica namol;
- depozitare namol deshidratat;
Platforma de uscare serveşte pentru depozitarea nămolului extras din

modulele de epurare.
Gura de vărsare este construită din beton, cu radierul fundat pe un pat din

piatră brută.
Debitmetru electromagnetic, este amplasat pe conducta de evacuare din

staţia de epurare.
Nămolul rezultat în urma epurării va fi deshidratat natural şi apoi se va

transporta la un depozit final sau utilizarea în agricultură, dacă este corespunzător
prevederilor legale în acest scop.

Localitatea Turnu
În prezent, nu există un sistem centralizat de canalizare menajeră în localitatea

Turnu.
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Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale
făcându-se în fose septice sau latrine uscate, construcţii care permit infiltrarea apei
uzate în sol.

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, respectiv pentru a ajunge la
cerinţele actuale de civilizaţie şi confort, se impune realizarea unui sistem centralizat
de canalizare pentru apele uzate menajere.

Localitatea Sederhat
În prezent, nu există un sistem centralizat de canalizare menajeră în localitatea

Sederhat.
Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale

făcându-se în fose septice sau latrine uscate, construcţii care permit infiltrarea apei
uzate în sol.

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, respectiv pentru a ajunge la
cerinţele actuale de civilizaţie şi confort, se impune realizarea unui sistem centralizat
de canalizare pentru apele uzate menajere.

Localitatea Bodrogul Vechi
În prezent, nu există un sistem centralizat de canalizare menajeră în localitatea

Bodrogu Vechi.
Evacuarea apelor uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale

făcându-se în fose septice sau latrine uscate, construcţii care permit infiltrarea apei
uzate în sol.

Pentru evitarea poluării solului şi subsolului, respectiv pentru a ajunge la
cerinţele actuale de civilizaţie şi confort, se impune realizarea unui sistem centralizat
de canalizare pentru apele uzate menajere.

2.9.3.2. Canalizare pluvială

În prezent, în localităţile Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi, nu există un
sistem centralizat de colectare a apelor meteorice de pe trama stradală a celor trei
localităţii, (colectarea apelor pluviale se realizează prin rigole stradale, fiind
deversate direct în râurile şi în canalele existente din zonă).

2.9.4. Alimentare cu energie electrică

Teritoriul administrativ Pecica este străbătut de:
- LEA 400KV ce pornește din stația 220KV Arad și realizează

interconectarea sistemelor energetice ale României și Ungariei;
- LEA 110 KV;
- LEA 20KV principală Pecica-Arad;
- Alte LEA20KV Pecica-Turnu-Sederhat-trupuri izolate.

Alimentarea cu energie electrică a localităților orașului Pecica este asigurată din
două surse:
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- Stația de transformare de 110/20kv Arad nord, prin linia de medie
tensiune LEA 20KV care pornește din Arad și tranzitează teritoriul
administrativ al orașului prin partea sa centrală, respectiv Nordul
intravilanului, paralel cu DN7, alimentând și localitatea Sederhat printr-
un traseu ce derivă din axul Pecica, printr-o linie de 20KV, alimentând și
câteva trupuri izolate. La intrarea în Pecica se face joncțiunea cu stația
110 KV Pecica.

- Celalată sursă de alimentare cu energie electrică o constituie stația de
transformare 110/20KV situată la NE de Pecica, racordată la sistemul
energetic național printr-o linie de înaltă tensiune de 110 kv, paralelă cu
DN7. Din această stație se alimentează localitatea pecica și celelalte
localități învecinate.

Rețelele de distribuție a energiei electrice acoperă întreaga suprafață administrativă.
Rețeaua de distribuție a energiei electrice către consumatori este alcătuită din linii
electrice aeriene de medie tensiune, posturi de transformare de 20/0,4 kv aeriene și
linii de distribuție de joasă tensiune, în majoritatea lor linii aeriene.
Rețelele de distribuție de joasă tensiune existente sunt realizate în marea lor
majoritate cu conductori clasici, doar extinderile rețelei, executate în ultimii ani și
destinate alimentării obiectivelor noi apărute în această perioadă fiind executate cu
conductori tordasați de tip TYIR.
Branșamentele consumatorilor casnici sunt realizate în cea mai mare parte în anii
1960-1970, durata de funcționare a acestora fiind depășită.
Rețelele de iluminat public sunt alimentate din posturile de transformare și sunt
prezente pe roate strîzile, corpurile de iluminat inițiale fiind înlocuite de corpuri de
fabricație mai recentă.
Ca structură a consumatorilor, rețeaua de distribuție deservește atât consumatorii
casnici cît și cei industriali, respectiv agro-industriali.

La Pecica există: posturi de transformare aeriene, pe stâlpi de beton, rețele aeriene
de medie tensiune echipate cu lanțuri duble de izolare, rețele de joasă tensiune din
conductoare de Al sau torsadate, branșamente la consumatori aeriene; zona
locuințelor colective este alimentatp cu cabluri subterane.

Turnu este alimentat din Pecica prin linie de joas tensiune din conductoare de Ol-Al,
pozate pe stâlpi de beton armat, posturi de transformare aeriene, branșamente la
clădiri aeriene, din conductoare Al.

Sederhat este alimentat din Pecica prin linie de joas tensiune din conductoare de Ol-
Al, pozate pe stâlpi de beton armat, posturi de transformare aeriene, branșamente la
clădiri aeriene, din conductoare Al.

Bodrogul Vechi este alimentat din Pecica prin linie de joas tensiune din conductoare
de Ol-Al, pozate pe stâlpi de beton armat, posturi de transformare aeriene,
branșamente la clădiri aeriene, din conductoare Al.

2.9.5. Telecomunicaţii
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Localitatea Pecica dispune de o centrală digitală Alcatel, rețeaua de FO tranzitând
localitatea de-a lungul drumului național, și pe alte trasee, atât suprateran cât și
subteran; localitatea Turnu dispune de centrală de tip Topex, cu rețele telefonice
aeriene și subterane; localitățile Sederhat și Bodrogul vechi nu dispun de rețele de
telefonie.
Instalațiile de telecomunciații sunt prezente pe majoritatea străzilor, constând în
general din linii aeriene de telecomunicații și televiziune prin cablu, cu traseu comun
cu al liniilor aeriene de energie electrică (stâlpi de susținere comuni).

Pe teritoriul administrativ operează SC Telekom Romania Comunnications SA,
RDS&RCS și UPC.
De asemenea ca operatori de telefonie mobilă, există VODAFONE Romania SA si
ORANGE Romania SA.

2.9.6. Alimentare cu căldură

Alimentarea cu căldură a locuitorilor orașului Pecica și satelor aparținătoare se
realizează diversificat: individual, cu combustibil solid sau gaze naturale (doar la
Pecica).
A funcționat o perioadă de timp (aproximativ 10 ani) un sistem de încălzire colectivă
pentru zonele de locuințe colective susținut de Schela de Petrol, sistem care în
prezent nu mai funcționează, prin urmare, chiar și în zonele respective, încălzirea
spațiilor de locuit se face în sistem individual, de regulă cu combustibil solid (lemn) în
sobe de teracotă și mai nou prin folosirea gazelor naturale, cu minicentrale de
apartament. Sunt semnalate și câteva cazuri izolate de utilizare a unor combustibili
vegetali locali (peleti din deseuri de lemn și rumegus, coceni și știuleti de porumb),
tot în sistem individual, în centrale termice speciale, care transformă aceste tipuri de
materii combustibili solizi în energie termică.

2.9.7. Alimentare cu gaze naturale și hidrocarburi

Pe terioriul administrativ UAT Oraș Pecica, există următoarele obiective aparținând
Sistemului Național de Transport gaze naturale, administrate de S.N. Transgaz S.A.:

- Conducta de transport gaze naturale Arad-Pecica, amplasată de-a
lungul și la sud de DN 7, apoi cu traversare spre DJ 709J Pecica-Turnu,
cu diametrul nominal de 700, aflată sub presiunea de 50 bari, fiind în
exploatarea/operarea E.T. Arad;

- Conducta de transport gaze naturale Pecica-Nădlac, amplasată la N de
Pecica, pe direcția E-V, între oraș și A1, cu diametrul nominal de 700,
aflată sub presiunea de 50 bari, fiind în exploatarea/operarea E.T. Arad;

- Racordul de alimentare gaz S.R.M. Pecica, situat de-a lungul DJ 709J,
cu diametrul nominal de 150, aflată sub presiunea de 40 bari, fiind în
exploatarea/operarea E.T. Arad;

- S.R.M. Pecica, situată în Pecica, pe DJ 709J, cu presiunea de intrare
40 bari, aflată în exploatarea/operarea E.T. Arad.
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În ceea ce privește rețelele de distribuție, doar localitatea Pecica este alimentată cu
rețele publice de gaze naturale.
Alimentarea cu gaze este asigurată printr-un sistem de distribuției din SRM-ul situat
la N de Pecica, alimentat din magistrala administrată de TRANSGAZ SA ce
traversează teritoriul administrativ de la E la V. Din acest punct s-au realizat rețelele
de distribuție montate subteran și care alimentează orașul Pecica în totalitate.
Operatorul local de furnizare a gazului metan este Delgaz Grid SA Arad, care este o
societate comercială pe acțiuni cu capital majoritar privat, având ca obiect principal
de activitate distribuția și furnizarea gazelor naturale.
Rețeaua de distribuție din localitatea Pecica este prezentată și în partea grafică a
prezentului studiu.

În localitățile Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi nu există încă rețele de gaze
naturale.

Pe lângă operatorii de mai sus, pe teritoriul adminstrativ Pecica mai există și alți doi
operatori ce exploatează hidrocarburi și dețin rețele de gaze naturale și hidrocarburi
sau altele asemenea: SC Conpet SA Ploiești și SC OMV Petrom SA.

În ceea ce privește SC Conpet SA Ploiești, acest operator are calitatea de
concesionar (conform H.G. 793/2002) al Sistemului Național de Transport al
Petrolului și administrează două conducte de transport țiței ɸ 8 5/8” Turnu-Pecica,
respectiv ɸ 6 5/8” Bodrog-Pecica, o conductă de transport apă reziduală ɸ 4” Pecica
Turnu, o conductă ɸ 4” gaze naturale și depozit rampa C.F. cu instalațiile aferente
(prize potențial, SPC, robineți, aerisitoare, etc) ce tranzitează UAT Oraș Pecica.
Conductele, obiectivele, instalațiile, echipamentele și dotările anexe aparțin
Sistemului Național de Transport al Petrolului așa cum este definit prin Legea
Petrolului nr. 238/2004, fac parte din Domeniul public de interes național și sunt
de importanță strategică conform dispozițiilor O.U.G. nr. 216/2000 aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 254/2001.
Hărțile cu ridicările topo ale traseelor conductelor (inclusiv instalațiile aferente) în
care sunt consemnate repere fixe și coordonate geografice sunt clasificate ”Secret
de serviciu” la nivelul ANRM (autoritatea competentă a statului) precum și la nivelul
societății Conpet SA. Accesul la informațiile clasificate este permis în cazurile, în
condițiile și prin respectarea procedurilor prevăzute de lege. În cazul în care
informațiile sunt diseminate în mod neautorizat, se răspunde pătrivit legii,
administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport de gravitatea faptei.

În ceea ce privește SC OMW Petrom SA, acest operator deține pe raza UAT Oraș
Pecica obiective de tipul: sonde (active, inactive, abandonate, abandonabile, de
injecție și de testare), facilități, conducte și linii electrice. Societatea OMW Petrom SA
a pus la dispoziția Primăriei Pecica și a proiectantului în format electronic, date
despre doar acele care erau introduse în baza de date GIS aparținând societății, în
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coordonate stereo 70.
Distanțele de siguranță/protecție față de obiectivele aparținând OMW Petrom SA for
fi în conformitate cu Ordinul 278 din 1986 privind aprobarea Normativului
departamental pentru stabilirea distanțelor din punct de vedere al prevenirii
incendiilor dintre obiectivele componente ale instalațiilor tehnologice din industria
extractivă de petrol și gaze precum și ale Ordinului 49/2007 al A.N.R.E.
Informațiile furnizate de societatea OMW Petrom SA sunt confidențiale, fiind
adresate Primăriei Pecica și elaboratorului PUG și sunt destinate numai pentru
scopul actualizării Planului Urbanistic General.

2.9.8. Surse de energii regenerabile

La ora actuală nu există pe UAT Pecica în exploatare sisteme de energii
regenerabile.
Surse de energie care nu sunt exploatate încă local: energia geotermală – ce poate
fi folosită în dotările balneare și de agrement, energia solară și biomasa.

2.9.9. Gospodărie comunală

În ceea ce privește gospodărirea comunală, activitățile vizate sunt evacuarea
deșeurilor, curățenia stradală și înhumarea.

Evacuarea deșeurilor menajere este realizată de către SC Retim Ecologic Service
SA Timișoara, ele fiind colectate direct selectate la producător, după programul de 1
zi/săptămână deșeuri perisabile și odată la două săptămâni pentru cele reciclabile
(plastic și Al), apoi depuse la deponeul conform județean sau la operatorii pt
reciclare.
Deseurile speciale, rămân în sarcina producătorilor, care au obligația de a face
contracte cu societățile abilitate să preia și să neutralizeze astfel de deșeuri.

Curățenia stradală și ceea de primăvară este asigurată de către un serviciu intern al
Primăriei Pecica.

Înhumarea are loc în toate localitățile în cimitirele existente, care nu necesită
extinderi pentru următoarea perioadă de 10 ani.
In cimitire, au aproape în toate cazurile capele mortuare.

2.9.10. Disfuncţionalităţi
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Lipsa sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile Turnu,
Sederhat și Bodrogul Vechi, precum și a celor de canalizare pluvială în toate
localitățile reprezintă disfuncționalitățile majore.
În cazul retelelor electrice de 0,4KV cu conductor neizolat, se impun lucrari de
modernizare in etape succesive ținindu-se cont de cerințele europene și
transfrontaliene. Se va stabili de către deținătorii de rețele un sistem unitar de
modernizare, reglementare și coexistență. Se va insista transferul acestor retele în
sistem torsadat, preferând canalizație subterană.

Localitățile Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi nu sunt alimentate cu gaze naturale.

Nu sunt folosite sursele de energii regenerabile din cadrul UAT, cu atât mai mult cu
cât acesata este incurajată și recomandată atât la nivel european cât și la nivel
mondial.

2.10. Probleme de mediu

2.10.1. Situaţia existentă

Din punct de vedere al legislaţiei, mediul natural este înţeles ca ansamblul de condiţii
şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice
ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice,
precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele
enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi
condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. Din această perspectivă
vor fi analizate capitolele de mai jos, în ceea ce priveşte situaţia existentă.

2.10.1.1. Cadrul natural

Din punct de vedere al cadrului natural, elementele componente ale acestuia
importante pentru perspectiva acestui capitol sunt aerul, apa, solul, subsolul,
aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile
organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune.

Starea aerului.
Menținerea și îmbunătățirea calității aerului este reglementată la nivel național prin
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător modificată prin Hotărârea
336/2015. Această lege transpune directivele europene privitoare la calitatea aerului:
Directiva 2008/50/EC din 21 mai 2008, Directiva 96/62/CE a Consiliului şi directivele
fiice (Directiva 1999/30/CE a Consiliului privind valorile limită pentru dioxidul de sulf,
dioxidul de azot şi oxizii de azot, particulele în suspensie şi plumbul din aerul
înconjurător, DIRECTIVA 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul
și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător).
La nivel național există 148 de stații de monitorizare a calității aerului dintre care în
județul Arad funcționează trei stații automate amplasate două în localitatea Arad
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(pasaj Micalaca) pentru monitorizarea trafic/industrie și incinta Colegiului Tehnic de
Construcții şi Protecția Mediului care monitorizează poluarea urbană; și una în
localitatea Nădlac pentru monitorizarea suburbană/trafic.
Monitorizările de tip trafic efectuate în localitatea Pecica în 2008 a rezultat o
concentrație medie orară zilnică/anuală de 3,88 gr/mp/lună de pulberi sedimentabile,
valoare inferioară față de toate celelalte puncte monitorizate din județ, exceptând
Lipova. Prin mutarea traficului de tranzit pe autostradă s-au îmbunătățit parametrii de
calitate ai aerului în oraș. În prezent nu există surse industriale care să producă
poluare de impact.
Conform Ordinului nr. 350/2007 privind aprobarea încadrării localităților din cadrul
Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor și protecției
mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și
zonelor pentru evaluarea calității aerului în România, localitatea Pecica este
încadrată în:

lista 1 privind ”Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor
poluanți sunt mai mari decât valoarea limită plus marja de toleranță sau mai mari
decât valoarea limită, în caz că nu a fost fixată și o marjă de toleranță” pentru
categoria PULBERI ÎN SUSPENSIE (PM10)

-lista 3 care cuprinde zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai
multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită,

SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai
multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între
aceasta și pragul superior de evaluare pentru categoria 3.1.1. - pentru
DIOXID DE SULF (SO2);

SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai
multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar nu depășesc
pragul inferior de evaluare pentru 3.3.1. DIOXID DE SULF (SO2),
3.3.2. DIOXID DE AZOT ȘI OXIZI DE AZOT [NO2/NO(x)],
3.3.3. PLUMB (Pb), 3.3.4. MONOXID DE CARBON (CO), 3.3.5.
BENZEN (C6H6),

Astfel considerând acest ordin din 2007, nivelul poluanților în aer pentru Pecica sunt
sub limitele de referință exceptând pulberile în suspensie (PM10).
În ce privește situația spațiilor verzi în 2009 conform PLAM Arad, Pecica se situează
valoric aproape de Nădlac având 41,65 mp/cap locuitor, cu mult peste limita minimă
de 27 mp/cap locuitor prevăzută în OUG 114/2007. Prin raportarea spațiilor verzi la
suprafața mediului urban valoarea obținută este destul de redusă (0,22%).

Starea apei.
Apele de suprafață.
Principalele cursuri de apă care străbat arealul U.A.T. Pecica sunt: Mureșul, Ierul,
Canalul de sub Vii, Valea Forgacea, Mureșul Mort și Sionda.
Biroul Gestiunea Resurselor de Apă - S.G.A. Arad monitorizează calitatea apelor de
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suprafață pe Canalul Mureșul Mort în secțiunea Pecica.
Orașul Pecica se numără printre localitățile posibil a fi afectate de inundații.
Sistemele hidrotehnice existente cuprind lucrări de apărare împotriva inundațiilor:

-dig râu Mureş mal drept Pecica- Vladimirescu - 34275 m
-dig râu Mureş mal drept Pecica – 6691 m
-diguri canal Arad-Pecica – 2*1350 m.

Râul Mureș din punct de vedere fizico-chimic, biologic și al indicelui de stare
ecologică se încadrează în clasa a II-a de calitate, deficitari fiind indicii de oxigen,
nutrienți și salinitate.
Canalul Mureş Mort este o derivaţie a canalului Mureşel şi îşi evacuează apele în
râul Mureş la 30 km amonte de Arad. În canalul Mureş Mort evacuează apele uzate,
întreaga platformă industrială din zona de N-V a municipiului Arad respectiv,
mecanică fină, industrie alimentară, hotelieră. Apele uzate se evacuează printr-o
staţie de epurare, aflată în administrarea a SC Compania de Apă Arad. Canalul
Mureş Mort de-a lungul măsurătorilor s-a încadrat în clasa fie a IV-a fie a V-a de
calitate la indicatorii chimici (datorită indicatorilor oxigen, nutrienţi, salinitate), și în în
clasa a IV-a la încadrarea biologică și ecologică pe toată lungimea sa de 20 km.
Apa canalului Ier, aval de Arad până la frontieră, este degradată, din cauza
nămolului de fund format în timp şi a unor evacuări de apă pluvială (uneori şi
tehnologică). Canalul Ier se încadrează fie în clasa de calitate a III-a fie a IV-a la
diferitele măsurători din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici, iar din punct
de vedere biologic și ecologic este încadrat în clasa a III-a de calitate. Sursă de
polare pentru Ier este și stația de epurare Pecica pentru care în trecut s-au depășit
CMA pentru amoniu. (PLAM 2009).
Starea ecologică/potențialul ecologic al apelor de suprafață conform PMBH 2015
calificat cu potențial moderat pentru Ier (corp RORW4.4_B1).

Apele subterane.
Orașul Pecica este situată pe corpurile de apă subterană care au caracter
transfrontalier:

-ROMU20 - (pentru apa freatica) Conul aluvial Mureş (Pleistocen superior Holocen).

-ROMU22 (pentru apa subterana de adancime) Conul aluvionar al Muresului
(Pleistocen inferior si mediu).

Tabel 10 Caracteristicile corpurilor de apă subterană

Nume
Suprafața

(km2)
Tip Sub

presiune

Grosime strat
acoperitor
(m)

Utilizarea apei Surse de poluare
Grad de
protecție
globală

ROMU20 2227 Poros Nu 2-4

-alimentare
populație

-industrie

-zootehnie

-Irigații

-industrie

-zootehnie

-aglomerări
umane

Medie
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ROMU22 1774 Poros Da 30

alimentare
populație

-industrie

-zootehnie

Bună,
Foarte
bună

Valorile de prag la nivelul corpurilor de ape subterane aprobate prin Ordinul
Ministerului Mediului nr. 621/2014 (anexa 2), pentru cele două corpuri sunt:

Tabel 11 Calitatea corpurilor de apă subterană
Corpul
de apă
subterană
(mg/l)

NH4 CI SO4 NO2 PO4 Cr Ni Cu Zn Cd Hg Pb As Fenoli

ROMU20 1,9 250 250 0,5 0,6 0,05 0,02 0,1 5 0,02 0,002
ROMU22 0,5 250 250 0,5 0,5 0,05 0,02 0,1 5 0,005 0,01 0,04

Conform simulărilor efectuate de PMBH în 20015 se evidențiază că că resursa de
apă subterană din zona Pecica este vulnerabilă la scăderea cantităţilor de
precipitatii, în contextul schimbărilor climatice deoarece pentru situaţiile simulate,
resursa disponibilă se reduce la 90% în cazul scăderii cu 30% a valorii reîncărcării
naturale a acviferului şi la ceva mai puţin de 80% în cazul scăderii la jumătate a
reîncărcării din precipitaţii. Conform aceluiași studiu în zona Pecia apa este potabilă,
dar datorită dezvoltării reduse a stratului acoperitor, acviferul freatic este supus
vulnerabilităţii mari la poluare. În zona Pecica au funcţionat 11 foraje pentru irigaţii,
cu adâncimi cuprinse între 13 şi 70 m şi cu debite medii de exploatare de 1,38
l/s/foraj. (PMBH 2015).

Prin monitorizările efectuate 2013 asupra corpului de apă ROMU20, s-a constatat că
starea chimică este slabă datorită depășirilor standardului de calitate pentru NO3
pentru care suprafaţa poluată (51 %) reprezintă mai mult de 20 % din suprafaţa
întregului corp de apă subterană și în același timp au fost înregistrate și depăşiri cu
caracter local ale valorilor de prag pentru PO4 şi Cl (PMBH 2015).
Astfel, din punct de vedere al prezenței azotaților, corpul de apă ROMU20 are o
stare chimică slabă atât în prezent cât și în viitorul apropiat (2021), făcând parte din
lista corpurilor de apă subterană pentru care se aplică excepții de la obiectivele de
mediu (www.rowater.ro), având o tendinţă crescătoare a valorilor înregistrate la
azotaţi (Strategia de Dezvoltare Teritorială A României 2014). În analizele din 2006
făcute pentru probele de control din Pecica s-au constatat depășiri pentru fosfați și
mangan.
În cazul corpului de apă ROMU22 în PMBH 2015, se menționează că pentru frontul
de captare Pecica, în anul 2011, analizele chimice efectuate pe probe de apă
recoltate din foraje au arătat depășiri locale, ale valorii prag pentru parametrul As
(0,0339 mg/l) iar depășirile valorilor de prag pentru parametrii NH4 şi Cl, respectiv a
standardului de calitate pentru parametrul NO3, au caracter local, astfel încât corpul
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de apă subterană ROMU22 se află în stare bună atât cantitativ cât și calitativ.
Sursele de poluare pentru corpul de apă freatic sunt modul de exploatare al
terenurilor (agricultura și zootehnia) și neconectarea tuturor gospodăriilor la rețeaua
de colectare a  apelor uzate. Corpul de apă subterană de adâncime are o protecție
naturală bună față de sursele de poluare.
Concluzie: Starea calitativă chimică a corpului freatic este slabă datorită prezenței
azotaților peste pragurile superioare prevăzute de standarde. Corpul de apă
subterană de adâncime are calitate bună atât calitativ cât și cantitativ cu atenționare
de urmărire a parametrului As.

Starea solului și subsolului.
Solurile din UAT Pecica sunt încadrate în grupa a III-a (mijlocie) de pretabilitate
pentru arat (OSPA Arad).
PH-ul solurilor este cuprins între 7,21 și 8,40 atât pentru terenurile arabile cât și
pentru pajiști (Toth et al. 2012), valorile ridicate de pH datorându-se carbonaților din
orizontul superior.
În ce privește evaluarea solurilor arabile, pajiști și luncă calitatea acestora este
analizată în tabelul de mai jos (Toth et al. 2012):

Tabel 12 Calitatea tipurilor de sol

Tipul de
sol

Culturi agricole Pășune Luncă

Nota de
bonitare

Clasa de
fertilitate

Nota de
bonitare

Clasa de
fertilitate

Nota de
bonitare

Clasa de
fertilitate

Cernoziom
tipic 90 II 90 II 90 II

Cernoziom
cambic 80 III 90 II 80 III

Principalele surse de poluare/afectare a solului în UAT Pecica sunt:

- excavările (balastiere, gropi de împrumut)
- deponeuri (depozite de deșeuri)
- poluare cu hidrocarburi (zonele de exploatare, transport a hidrocarburilor)
- eroziune (eroziuni de mal)
- dejecții animale (ferme zootehnice, încărcături mari de animale pe unitatea de

suprafață, depozite de gunoi de grajd)
- nămoluri de la ape uzate (stație de epurare)
- compactare (pășunat intensiv)
- pesticide (culturi intensive)

Starea biodiversității.

Vegetația.
Vegetaţia reprezintă elementul natural cel mai sensibil la modificările condiţiilor de
mediu (geomorfologice, pedoclimatice, hidrologice, etc) şi al intervenţiilor omului.
Din punct de vedere fitogeografic, teritoriul administrativ Pecica se află situat în
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Regiunea Fitogeografică Macaronezo-Mediteraneană, Subregiunea
Submediteraneană (SM), Provincia  Panono-Ilirică (PI), Districtul Câmpia Banatului
și Crișanei (42).
Vegetaţia naturală specifică teritoriul U.A.T. Pecica este cea de silvostepă, dar se
întâlnește și vegetație forestieră (păduri).

Vegetaţia forestieră
Suprafața forestieră din arealul U.A.T. Pecica se întâlnește în partea sudică (Lunca
Mureșului), în două areale distincte, la est și vest de intravilanul localității Pecica,
ocupă o suprafață de aproximativ 2762 ha (12% din arealul administrativ) și este
reprezentată prin: păduri de stejar pedunculat (stejăretele de luncă) și zăvoaiele de
câmpie.

Pădurile de stejar pedunculat (stejărătele de luncă)
Stratul arboricol este format în principal de stejarul pedunculat (Quercus robur)
asociat cu: frasin (Fraxinus angustifolia, F. pallissae, mai rar Fraxinus excelsior)
și/sau ulmul (Ulmus minor, U. laevis), uneori și cu plopul alb (Populus alba), plopul
negru. Carpenul se întâlnește mai rar, fiind înlocuit de arțarul tătăresc.
Pe văile de eroziune sunt prezente specii ca: salcâm (Robinia pseudacacia, Rosa
canina, Prunus spinosa), păr pădureț (Pirus piraster), plătică (Gleditschia
triacanthos), etc.
Stratul arbuștilor este bine dezvoltat și format din: cornul, sânger, alun, păducel,
salbe, lemn câinesc, soc negru, cruşinul, călinul, răchita roşie, zălogul etc, la care se
adaugă plante cățărătoare: viţa sălbatică, curpenul de pădure, iedera, hameiul,
dovleacul de arici.
Startul ierbos este dominat de Rubus caesius, la care se adaugă golomăţul, rodul
pământului, gălbejoara, floarea paştilor, brebenelul, sugelul alb, pecetea lui Solomon
sau coada cocoşului, lăcrimioara.
În alte areale ale teritoriului administrativ, vegetația naturală este reprezentată prin:
Vegetația arbuștilor este formată în principal prin: păducel (Crataegus monogyna),
lemn câinesc (Ligustrum vulgare), porumbar (Prunus spinosa), măceş (Rosa
canina), care se întâlnesc în lungul căilor de comunicație sau a canalelor
agrotehnice.
Pajiști
Pajiștile naturale de câmpie sunt formate în principal prin specii edificatoare: firuța
(Poa pratensis ssp. Angustifolia), Festuca valensiaca, speciile de Stipa (S. ucrainica,
S. joannis, S. capillata), la care se adaugă specii de raigras (Lulium perenne), pir
gros (Cyuodon dactylon), păiuș (Festuca pseudovina), pelin (Artemisia austriaca),
ghizdei (Lotus corniculatus), alior (Euphorbia cyparissias), golomăţ (Dactylis
glomerata), coada vulpii (Alopecurus pratensis).
Pe solurile afectate de sărăturare apar, cu preponderență, limba peştelui (Statice
gmelini), Artemisia var. salina, pătlagină (Plantago spp.), Camphorosma ovata.
Pajiștile naturale de luncă sunt formate prin Agrostis stolonifera, la care se adaugă
graminee, specii de Carex, trifoi și alte specii.
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Vegetația zonelor umede
Vegetația caracteristică zonelor umede se întâlnește cu precădere în Lunca
Mureșului precum și în zonele joase cu nivel freatic din Câmpia Ierului. În Lunca
Mureșului se întâlnesc zăvoaiele (pădurile de luncă) de câmpie.
Zăvoaiele de câmpie
Stratul arboricol este format din plopi (Populus alba, P. nigra, P. canescens), fie din
sălcii (Salix alba, S. fragilis), fie dintr-un amestec de plop și sălcii în proporții
variabile. Zăvoaiele de plopi sunt instalate pe grinduri nisipoase mai înalte,
inundabile pe perioade de timp mai scurte; cele de sălcii se află în zonele cele mai
joase ale luncii, unde apa din inundații stagnează mult timp. Zăvoaiele de plopi și
sălcii se găsesc pe terenurile care fac trecerea între aceste două categorii extreme
de biotopuri ale luncii.
Stratul arbuștilor în zăvoaiele de plopi, de plopi și sălcii, ca și în cele de sălcii cu
durată scurtă a inundației (numai cele de pe râurile interioare), este bine dezvoltat
cuprinzând: sângerul, călinul, lemnul câinesc, păducelul, crușinul, socul negru,
măceșul, Amorpha fruticosa, salbele etc. Frecvente sunt plantele agățătoare:
curpenul (Humulus lupulus), vița sălbatică (Vitis sylvestris).
Startul ierbos are o dezvoltare variabilă. În majoritatea plopișurilor, în amestecuri de
plopi și sălcii și în sălcete aflate pe locuri ceva mai înalte se formează un covor mai
mult sau mai puțin continuu de Rubus caesius.
În plopișuri se întâlnesc frecvent graminee (Brachypodium sylvaticum, Dactylis
polygama), alături de: Geum urbanum, Pulmonaria officinalis, Cynanchum
vincetoxicum, Solanum dulcamara, Glycyrrhiza echinata, Galium aparine etc.
În sălcete, în special, în cele de pe locurile joase, unde Rubus caesius lipsește sau
este mai rar, se dezvoltă o floră higrofilă, specifică luncilor, cu: Bidens cernua, B.
tripartita, Carex riparia, C. vulpina, C. acutiformis, Lycopus eur.paeus, L. exaltatus,
Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Mentha aquatica, Polygonum hydropiper,
Scutellaria galericulata, Stachys palustris, Solanum dulcamara etc.
În alte areale joase (unde apa freatică este aproape de suprafață), vegetația naturală
este reprezentată prin:
Statul arboricol este format prin pâlcuri de: Salix alba, salcete (Salix fragilis), plop alb
(Populus alba), tei (Tilia spp.) etc.
Stratul arbuștilor este format din: curpen (Clematis vitalba), corn (Cornus
sanguinea), măceș (Rosa canina), etc.
Startul ierbos este reprezentat în formele depresionare, în care apa stagnează
cvasipermanent prin: papură (Typha latifolia), stuf (Phragmites communis), rugină
(Juncus spp.), piciorul cocoșului (Ranunculus spp.), cinci degete (Potențilla spp.), în
centura bălţii şi în mlaştini se dezvoltă: rogozul, stânjeneii galbeni, salcia fragedă, răchita
albă.
În bălțile din zonă se mai întâlnesc: specii plutitoare, nefixate (peştişoara, otrăţelul de
baltă, iarba broaştelor, lintiţa); specii plutitoare emerse, fixate prin rizomi (nufărul alb,
nufărul galben) sau fixate prin rădăcini (broscăriţa); speciile submerse fixate
(foarfeca bălţii, cosorul).
Spre marginea bălţilor se întâlnesc specii amfibii emerse reprezentate de:
buzduganul de apă, roşăţea, numită şi crinul de baltă, săgeata apei, limbariţa, cucuta
de apă, răchitanul.
Flora terenurilor adânci, noroioase este reprezentată prin specii mezofile ca:
gălbejoara, dentiţa, troscotul de baltă, urzica mare, isma broaştei, arbuştii de zălog şi
altele.
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Pe locuri aride şi însorite, pe diguri, speciile cele mai răspândite sunt: păiuşul mare,
obsiga, ruscuţa de primăvară, şovarul, rogozul.
Vegetația acvatică și nu numai, este protejată în mod organizat în cadrul Parcului
Natural Lunca Mureșului.

Vegetația terenurilor arabile
Culturile agricole sunt reprezentate în principal prin plantele anuale: grâul, orzul,
porumbul, floarea soarelui, cartoful, soia, plante furajere, etc.

Habitate protejate Natura 2000
În UAT Pecica sunt prezente habitatele Natura 2000:

- Habitatul 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice, (corespondent
habitatele României cu R3122 Tufărişuri ponto-panonice de porumbar Prunus
spinosa şi păducel Crataegus monogyna) prezent în zona forestieră și malul
Mureșului

- Habitatul 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri Ulmenion
minoris, (corespondent habitatele României cu R4404 Păduri danubian-panonice
mixte cu stejar pedunculat Ouercus robur, frasini Fraxinus sp. şi ulmi Ulmus sp. cu
Festuca gigantea) prezent în trupurile de pădure.

- Habitatul 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, (corespondent
habitatele României cu R4408 Păduri danubiene de salcie albă Salix alba cu
Lycopus exaltatus) habitat prezent în lungul râurilor.

Specii invazive
Speciile invazive instalate mai ales pe malurile Mureșului reprezintă un factor de risc
asurpa vegetației existente și a unor habitate protejate. Acestea se instalează
preponderent în zona de luncă, pe terenurile defrișate și pe cele abandonate.
Frecvente și cu suprafețe ocupate însemnate sunt: Amorpha fruticosa, Ailanthus
altissima şi Robinia pseudacacia, Acer negundo dar și Conyza canadensis,
Xanthium italicum.

Concluzii
Vegetația naturală a suferit ample modificări antropice, fiind înlocuită pe aproape
toată suprafața U.A.T., cu plante pentru culturile agricole de tip arabil (grâul, orzul,
porumbul, floarea soarelui, cartoful, soia, plante furajere, etc). Aceste modificări
antropice au fost încetinite pentru suprafața forestieră din Lunca Mureșului, prin
înființarea Parcului Natural Lunca Mureșului, unde se încearcă o evoluție naturală
(sau cât se poate de naturală) a vegetației, în cadrul statutului de conservare și
protejare naturală.

Fauna
Fauna este în strânsă legătură cu vegetația (care reprezintă adăpost și hrană pentru
aceasta), climatul și intervențiile antropice.
Din punct de vedere zoogeografic, teritoriul administrativ Pecica se află situat în
Provincia Panonică cu o faună central-europeană, dar cu multe elemente de origine
pontică.
Fauna sălbatică existentă pe teritoriul U.A.T. Pecica este corespunzătoare zonei de
stepă-silvostepă, iar dintre fauna azonală, cea a pajiștilor de luncă.
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Nevertebrate
Nevertebratele notabile din UAT Pecica sunt cele legate de habitatele umede și
zonele forestiere. Acestea cuprind speciile protejate de libelule Ophiogomphus
cecilia și Coenagrion ornatum; coleopterele dependente de arborii bătrâni din zonele
forestiere și parcuri Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Lucanus cervus; moluște
prezente fie apele curgătoare Unio crassus fie în habitatele forestiere Chilostoma
banaticum. Anumite studii menționează inventarieri care numără pentru Pecica 138
de specii, cu siguranță numărul lor fiind mult mai redus față de bogăția speciilor
(Monografia Pecica).
Fauna și vegetația sunt protejate în mod organizat prin managementul asigurat de
structura Parcului Natural Lunca Mureșului

Ihtiofauna
Speciile de pești prezente în zona UAT Pecica sunt: Vimba vimba,  cleanul,
Leuciscus cephalus; roşioara, Scardinius erythrophtalmus; babuşca, Rutilus rutilus;
obletele, Alburnus alburnus; beldiţa, Alburnoides bipunctatus; plătica, Abramis
brama; cosacul, Abramis sapa; scobarul, Chondrostoma nasus; porcuşorul, Gobio
gobio; crapul de Amur, Ctenopharyngodon idella; mreana, Barbus barbus; crapul,
Cyprinus carpio; carasul, Carassius gibelio; murgoiul bălţat, Pseudorasbora parvaoi;
somnul, Silurus glanis; somnul american, Ictalurus nebulosus; ştiuca, Esox lucius;
mihalţul, Lota lota; regina, Lepomis gibbosus; bibanul, Perca fluviatilis; şalăul,
Sander lucioperca.  Nalbant menționează în zona Pecica și speciile: Acipenser
ruthenus ruthenus, Abramis sapa sapa, Carassius carassius, Sabanejewia aurata,
Gymnocephalus baloni și Gymnocephalus schraetzer (dintre toate punctele
inventariate cele două specii Gymnocephalus au fost găsite doar la Pecica), Zingel
streber streber.
Dintre speciile protejate, în zona UAT Pecica sunt prezente: Aspius aspius, Rhodeus
sericeus amarus, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Misgurnus fossilis,
Sabanejewia aurata, Zingel zingel, și Zingel streber.

Herpetofauna
Dintre cele 17 specii de amfibieni și reptile menționate în Parcul Natural Lunca
Mureșului, în UAT Pecica sunt prezente: Bombina bombina, Triturus dobrogicus,
Emys orbicularis, Pelophylax esculenta, Pelophylax ridibunda, Lacerta agilis, Natrix
natrix, Natrix tessellata, Lacerta viridis, Pelobates fuscus, Bufo viridis, Rana
dalmatina, Hyla arborea, Darevskia praticola.

Ornitofauna
Pot fi întâlnite peste 200 de specii de păsări, marea lor majoritate protejate. Conform
Planului de Management al Parcului Natural Lunca Mureșului, în UAT Pecica sunt
prezente habitate pentru următoarele specii protejate: Botaurus stellaris,
Caprimulgus eur.paeus, Buteo rufinus, Aythia nyroca, Chidonias hybridus, Ciconia
nigra, Ciconia ciconia, circus pygargus, Circus cyaneus, Circus aeruginosus, Crex
crex, Dendrocopos syracus, Dendrocopos medius, Egretta garzeta, Egretta alba,
Dryoccopus martius, Gavia arctica, Falco columbarius, Himantopus himantopus,
Haliaeetus albicilla, Hieraetus pennatus, Lulula arborea, Ixobrichius minutus, Lanius
collurio, Lanius minor, Nycticorax nyctycorax, Megus albellus, Milvus migrans, Pernis
apivorus, Phalacrocorax pygmaeus, Tringa glareola, Picus canus, Platalea
leucorodia, Philomachus pugnax.
În vecinătatea așezărilor omenești sunt prezente specii care beneficiază de hrană şi
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adăpost: vrabia (Passer domesticus), coţofana (Pica pica), rândunica (Hirundo
rustica), barza albă (Ciconia ciconia), guguştiucul (Streptopelia decaocto).
Pe malurile abrupte ale râului cuibăresc prigoria (Merops apiaster), lăstunul de mal
(Riparia riparia).

Mamifere
Dintre speciile de mamifere protejate, vidra - Lutra lutra, este prezentă pe toată
lungimea râului Mureș iar în amonte de Pecica există un teritoriu cu vizuini și
adăpost.
Mamiferele sunt reprezentate prin: mistreţ (Sus scrofa), căprioară (Capreolus
capreolus), vulpe (Vulpes vulpes), dihor (Mustela putorius), jder (Martes martes),
viezure (Meles meles), iepurele de câmp (Lepus eur.paeus), cârtiţa (Talpa eur.paea),
nevăstuica (Mustela frenata), hârciogul (Cricetus cricetus), șoarecele de câmp
(Microtus arvalis) și posibil prezent orbetele (Spalax leucodon) etc.

2.10.1.2. Resurse naturale

Principalele resurse naturale ce necesită protecție sunt:
- apa freatică,
- apele curgătoare de suprafață;
- terenurile agricole;
- agregatele din albia râului Mureș;
- pădurile;
- biodiversitatea;

2.10.1.3. Riscuri naturale

Principalele riscuri naturale pe care UAT-ul trebuie să le gestioneze sunt:
- Riscul seismic – prin proiectarea și autorizarea construcțiilor;
- Riscul de inundații – în albia majoră a Mureșului, până la digul de N;
- Riscul de eroziune de mal – în arealul porțiunilor concave ale malului de N a

Mureșului;

2.10.1.4. Zone protejate

2.10.1.4.1. Zone naturale protejate

În UAT Pecica sunt cinci categorii de arii protejate (Rezervație Naturală, Parc
Natural, Sit Ramsar, Sit de Importanță Comunitară și Sit special de Protecție pentru
Păsări fig 32) grupate astfel:

- un parc natural a cărui limite geografice se suprapun cu cele două arii Natura
2000 pe care le administrează,

- trei situri Natura 2000
- o rezervație naturală
- un sit Ramsar.

Suprafețele ocupate de acestea în UAT Pecica sunt redate în tabelul de mai jos.
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Tabel 13 Suprafața ariilor protejate în UAT Pecica după limitele din 2016

Nr
crt Arie protejată

Arie naturală
protejată de

interes
național

Sit RAMSAR

Natura 2000,
Sit de

Importanță
Comunitară

(ROSCI)

Natura 2000,
Sit special de

protecție
(pentru
păsări)

(ROSPA)

1. RONPA0852 Prundul Mare 47.99 ha

2. RONPA0926 Parcul Natural
Lunca Mureșului 3574.78 ha

3. RORMS0004 Parcul Natural
Lunca Mureșului 3574.78 ha

4. ROSCI0108 Lunca Mureșului
Inferior 3574.78 ha

5. ROSCI0401 Turnu ‐ Variașu 327.75 ha

6. ROSPA0069 Lunca Mureșului
Inferior 3574.78 ha

Total 3622.77 ha 3574.78 ha 3902.53 ha 3574.78 ha

Fig. 32. Arii naturale protejate

1) Rezervația naturală RONPA0852 Prundul Mare
Prundul Mare este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-
a IUCN (rezervație naturală de tip mixt).
Rezervația naturală (aflată în imediata apropiere a Mănăstirii Bezdin) a fost declarată
arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr.2151 din 30 noiembrie 2004. Aceasta
este inclusă în Parcul Natural Lunca Mureșului și reprezintă o arie cu prunduri
(nisipuri depuse de-a lungul timpului de apele râului Mureș), lunci de câmpie, pâlcuri
de pădure, pajiști și zone umede cu stuf (Phragmaties australis), păpuriș (Typha
sp.).
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2) RONPA0926 Parcul Natural Lunca Mureșului
Parcul Natural Lunca Mureșului face parte din categoria a V-a I.U.C.N. și a fost
declarat ca arie protejată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004.
Are o suprafață de 17.455 ha și include zona îndiguită a Mureșului. Este cuprins
între digurile și terasele înalte care mărginesc râul Mureș. Lunca Mureșului Inferior
este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare și stătătoare, cu păduri
aluviale, galerii de sălcii și plopi, precum și zăvoaie și șleauri de câmpie, important
loc de cuibărire și pasaj pentru cca. 200 de specii de pasări, multe dintre ele fiind
sub un regim strict de protecție pe plan internațional.

3) Sit RAMSAR, RORMS0004 Parcul Natural Lunca Mureșului
Limitele Parcului Natural Lunca Mureșului sunt și limitele sitului RAMSAR cu același
nume din anul 2006 când zona a fost declarată zonă umedă de importanță
internațională. Romania a aderat la Convenția asupra zonelor umede de importanta
internaționala,  prin aprobarea legii 5/1991. Desemnarea unei zone umede ca sit
Ramsar este o recunoastere a importantei si a gestionarii adecvate a acelei zone pe
plan mondial. Obiectivul declarat al semnării Convenției este acela de a proteja
biodiversitatea și a menține într-o stare de conservare favorabilă a zonelor umede
(întinderi de ape stătătoare sau curgătoare, mlaștini, turbării, bălți sau luciu de apă
marină ce nu depășește o adâncime maximă de șase metri) ca habitat al păsărilor
acvatice.

4) ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior
Desemnare
Desemnat în decembrie 2007 și actualizat în noiembrie 2016.
Identificare
Localizare: longitudine 20.0053444, latitudine 46.0018361;
Suprafață: 17397.40 ha
Regiune biogeografică: panonică (100%).
Informații ecologice

Tabel 14 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului
în ceea ce le privește baza de date IBIS

Cod
habitat Nume habitat Acop.

(%)
Acop.
min.
(ha)

Acop.
max.
(ha)

Cal.
dat. Repr. Supr.

rel.
Stat.
cons.

Ev.
glob.

3130

Ape stătătoare oligotrofice
până la mezotrofice cu
vegetaţie din Littorelletea
uniflorae şi/sau Isoëto-
Nanojuncetea

0.3 G B C B B

3150

Lacuri naturale eutrofice cu
vegetaţie tip
Magnopotamion sau
Hydrocharition

0.2 G C C B B

3160 Lacuri distrofice şi iazuri 0.2 G C B B B

3270

Râuri cu maluri nămoloase
cu vegetaţie din
Chenopodion rubri şi
Bidention

1.0 G B C B B
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Cod
habitat Nume habitat Acop.

(%)
Acop.
min.
(ha)

Acop.
max.
(ha)

Cal.
dat. Repr. Supr.

rel.
Stat.
cons.

Ev.
glob.

40A0* Tufărişuri subcontinentale
peri-panonice 2.0 G C C B B

6430

Comunităţi de lizieră cu
ierburi înalte higrofile de la
câmpie până în etajele
montan şi alpin

5 5000 G C B B B

6510
Pajişti de altitudine joasă
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

2.0 G B C B B

91F0

Păduri ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior
sau Fraxinus angustifolia,
din lungul marilor râuri
(Ulmenion minoris)

25.0 G A A B A

92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi
Populus alba 6.0 G A B B B

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă
Suprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%
Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

Tabel 15 Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii
enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE

și evaluarea sitului în ceea ce le privește Baza de date IBIS

Cod
specie

Denumire
stiintifica

Tip
pop.

Efec.
min.

Efec.
max.

Unit.
mas. Ab. Cal.

dat. Pop. Stat. Tip
izol.

Ev.
glob.

4056
Anisus
vorticulus P R B B C B

1130 Aspius aspius P C C B C B

1188
Bombina
bombina P P C B C B

1337 Castor fiber P P B B B B

1088 Cerambyx cerdo P P C B C B

4057
Chilostoma
banaticum P C B B A B

4081
Cirsium
brachycephalum P R B B B B

1149 Cobitis taenia P C C B C B

4045
Coenagrion
ornatum P R C C C C

4032
Dioszeghyana
schmidtii P M B B B B

1220 Emys orbicularis P P C B C B

1074 Eriogaster catax P R B B C B

1124
Gobio
albipinnatus P C C B C C
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Cod
specie

Denumire
stiintifica

Tip
pop.

Efec.
min.

Efec.
max.

Unit.
mas. Ab. Cal.

dat. Pop. Stat. Tip
izol.

Ev.
glob.

2511 Gobio kessleri P P B B C B

2555
Gymnocephalus
baloni P P C B B B

1157
Gymnocephalus
schraetzer P R C B B B

1052
Hypodryas
maturna C C B B C B

4048 Isophya costata P M B B B B

1083 Lucanus cervus P P C B C B

1355 Lutra lutra P 40 50 i R C B C B

1145
Misgurnus
fossilis P P C B C B

2633
Mustela
eversmanii P C B B B

1037
Ophiogomphus
cecilia P R A C C C

2522
Pelecus
cultratus P P C B C B

1134
Rhodeus
sericeus amarus P C C B C B

1146
Sabanejewia
aurata P P C B C B

1335
Spermophilus
citellus P 500 1000 i P C B C B

4064
Theodoxus
transversalis P P? DD D

1166 Triturus cristatus C 50 100 i P C B C B

1993
Triturus
dobrogicus P P C B B B

1032 Unio crassus P P B B C B

1160 Zingel streber P R C B C B

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p >
15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau
redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată
cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabil

Tabel 16 Alte specii de floră și fauna
Cod

specie
Denumire
stiintifica Ab.

2361 Bufo bufo C
1314 Myotis daubentonii C

Nymphaea alba V
Onosma arenaria V
Vaccaria hispanica V

1326 Plecotus auritus C
Agrostemma
githago V

Vitis vinifera ssp.
sylvestris C
Ranatra linearis P

2646 Dama dama C
Balea biplicata P

1261 Lacerta agilis P
1201 Bufo viridis P

Fritillaria orientalis V
Sedum caespitosum R
Epipactis R

helleborine

1725
Lindernia
procumbens V
Listera ovata R
Elatine alsinastrum P?
Adonis vernalis R

1317 Pipistrellus nathusii C
Trifolium angulatum R

1026 Helix pomatia C
Lotus angustissimus R



255

1339 Cricetus cricetus P
Leucojum aestivum V

2059 Salvinia natans R
2469 Natrix natrix C

Leucanthemella
serotina R

1292 Natrix tessellata P
Typha laxmannii R

2165 Trapa natans R
2645 Cervus elaphus C
1866 Galanthus nivalis R

Rumex aquaticus R
Sus scrofa C
Acer tataricum C
Chenopodium
rubrum R

Scilla autumnalis V
1203 Hyla arborea C

Najas minor R
Rorippa islandica R
Cerambyx cerdo
cerdo R
Adonis aestivalis P
Platanthera bifolia R
Helix lutescens P
Utricularia vulgaris R

1197 Pelobates fuscus P
Cyprinus carpio
carpio P
Neottia nidus-avis R
Waldsteinia geoides R
Platanthera R

chlorantha

Esox lucius P
Carassius gibelio P

1341
Muscardinus
avellanarius C
Clematis vitalba C
Stratiotes aloides R
Wolffia arrhiza V
Hyoscyamus niger R

2644 Capreolus capreolus C
2432 Anguis fragilis P

Carex liparocarpos R
Elatine triandra R
Lucanus cervus
cervus R

*Ab. = C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă

Caracteristici generale ale sitului

Tabel 17 Clase de habitate
Cod Clase habitate Acoperire %
N06 Râuri lacuri 7.93
N07 Mlaștini, turbării 1.28
N12 Culturi (teren arabil) 35.71
N14 Pășuni 6.03
N15 Alte terenuri arabile 5.96
N16 Păduri de foioase 39,67
N21 Vii și livezi 1.37
N23 Alte terenuri artificiale (localități mine..) 0.63
N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 1.43

Alte caracteristici ale sitului

Tabel 18 Impacturi
Cod

impact Nume impact Loc.
impact Intens. Procent Influența Poluare

I01 Specii invazive non-
native(alogene) I M 2 - N

A04 Pasunatul I M 15 - N

C02 Exploatarea si extractia de
petrol si gaze I L 0.5 - N

F03.02.09 Alte forme de luare(extragere)
fauna I L 0.4 - N

B02.04 Indepartarea arborilor uscati
sau in curs de uscare I M 5 - N

H Poluarea I M 0.1 - N
A08 Fertilizarea (cu ingrasamant) I M 25 - N
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E01.01 Urbanizare continua O M 15 + N
F03.02.03 Capcane, otravire, braconaj I L 2 - N
G04.01 Manevre militare I L 0.5 - N
810 Drenaj I M 1 - N
C01.01 Extragere de nisip si pietris I M 5 - N
J02.03.02 Canalizare I L 1 - N

D02.01.01 Linii electrice si de telefon
suspendate I M 1 - N

E03.01
Depozitarea deseurilor
menajere /deseuri provenite
din baze de agrement

I H 0.01 - N

G03 Centre de practicare activităţi
demonstrative I L 0.05 + N

D01.01 Poteci,trasee,trasee pentru
ciclism I L 6 + N

J02.12 Stavilare, diguri, plaje
artificiale, generalitati I H 5 - N

E06 Alte activitati de urbanizare si
industriale similare I L 0.1 - N

J02.04.01 Inundare I M 15 + N

E01 Zone urbanizate, habitare
umana (locuinte umane) I M 0.5 - N

G05.04 Vandalism I L 0.5 - N
J01 Focul si combaterea incendiilor I L 0.5 - N
B02.03 Indepartarea lastarisului I M 1 - N

E03.01
Depozitarea deseurilor
menajere /deseuri provenite
din baze de agrement

O M 10 - N

G01.03 Vehicule cu motor I L 5 - N

B03
Exploatare forestiera fara
replantare sau refacere
naturala

I M 5 - N

Calitate si importanta
Pentru instituirea regimului de arie protejată primi pași au fost realizați în anii 1970
când au fost făcute unele studii ale zonei Prundul Mare de către un grup de plin de
entuziasm care cuprindea printre alții pe Ioan Moldovan, Andras Libus și Aurel
Ardelean. Astfel în acei ani a fost declarată o suprafață de 91,2 hectare din Prundul
Mare ca rezervație naturală, urmărind a se proteja populația de stârci cenuși care
cuibăreau acolo. Apoi în anul 1988, 12.000 ha din această zonă a fost declarată ca
Zonă de Importanță Avifaunistică. Inițiativa de protejare a fost continuată de
reprezentanți de la Agenția de Protecția Mediului din Arad și Direcția Silvică Arad și a
culminat în anul 2005 când prin hotărârea de guvern prin care a fost declarat Parcul
Natural Lunca Mureșului și în anul 2006 când zona a fost desemnată pentru
includerea în Lista Ramsar a Zonelor Umede de Importanță Internațională. Un
puternic imbold l-a constituit finanțarea obținută de Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva, respectiv Direcția Silvică Arad de la comunitatea europeană prin
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programul PHARE de cooperare transfrontalieră. Prin derularea proiectului
Protejarea și dezvoltarea luncii râului Mureș s-a putut realiza infrastructura ariei
protejate din care face parte și acest punct de informare turistic. Din finanțarea
proprie a Regiei Națională a Pădurilor - Romsilva sau a Uniunii Europene au fost
achiziționate numeroase echipamente de cercetare și monitorizare (620.000 euro) și
s-au desfășurat și se derulează numeroase activități de educație ecologică sau de
promovare a ecoturismului. Din luna noiembrie 2005 aria protejată are și o
administrație aflată în subordinea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, alcătuită
din 12 persoane și care funcționează cu un buget anual de cca. 100.000 euro.
Vulnerabilitate
Se remarca o tendinta de urbanizare a anumitor zone restranse din parc
Proprietate
Categorie teren: Teren agricol (arabil, fânețe, livezi, izlaz etc.): 6187 ha, Pășuni: 1711
ha, Construcții (clădiri, diguri, drumuri, rețele electrice, sonde etc.): 551 ha Terenuri
împădurite (pădure, tufărișuri etc.): 6761 ha, Ape (Mureș, canale): 1366 ha, Terenuri
neproductive (gropi de împrumut, bălți etc.): 590 ha, Total general: 17166 ha
Proprietatea terenurilor din zonă arată dominanța proprietății private și a statului.
Proprietățile private sunt răspândite peste tot; terenul aflat în proprietatea statului
este acoperit în principal de păduri și apă, în timp ce proprietatea publică locală este
compusă din pășuni. 50.2% (8,606 ha) din teren este în proprietatea statului, 18.4%
(3,153 ha) este în proprietate publică locală și 31% (5,326 ha) și sunt în proprietate
privată procentul terenurilor ce aparțin bisericii ortodoxe este nesemnificativ– 0.4%
(81ha). Datorita legilor retrogedarilor proprietatea privata va creste, iar cea publica
locala se va diminua semnificativ in viitorul apropiat.
Management
Administratia Parcului Natural Lunca Muresului a fost desemnat operator a acestui
site indata 19.07.06 de catre ARPM Timisoara.
Caracteristici
Situl este format din: cursul râului Mureș cu lunca aferentă, pădurea, culturi agricole,
pasuni. Râului Mureș prezintă fenomene de meandrare, cu frecvente zone
inundabile si insule acoperite cu padure. Pădurea este caducifoliată (stejarul si
frasinul fiind principalele specii). Exista o presiune naturala exercitata de Acer
negundo si Amrfa fruticosa care au un impact negativ asupra speciilor autohtone.
Nucul negru si plopul euroamerican sunt speciile autohtone care in continuare se
planteaza in zona, ocupand in anul 2006 cca. 6% din suprafata impadurita. Culturile
agricole din vecinatatea sitului sin din ineriorul sitului sunt reprezentate de culturi de
cereale păioase, porumb. Exista o suprafata insemnata e pasuni pe care exista
suprapasunat cu oi. Activitatile mai importante sunt: extractia de nisip si balast,
extractia de titei, agricultura, pasunatul, exploatarea forestiera, pescuitul sportiv,
turismul de agrement. Situl contine cel mai mare numar de specii de peste de pe
intreg curs (cca. 55 specii) de la somn pana la nisetru care apare accidental. De
asemenea se remarca numarul foarte mare de specii de pasari cca. 200, zona
continand cea mai mare populatie de Riparia ripria si Merops apiaster de pe intregul
curs al Muresului.
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5). ROSCI0401 Turnu ‐ Variașu
Desemnat în ianuarie 2011 și actualizat în noiembrie 2016.
Identificare
Localizare: longitudine 21.0111611, latitudine 46.0102888;
Suprafață: 327 ha
Regiune biogeografică: panonică (100%).
Informații ecologice

Tabel 19 Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le
privește

Cod
habita

t
Nume habitat Acop.

(%)
Acop.
min.
(ha)

Acop.
max.
(ha)

Cal.
dat. Repr. Supr.

rel.
Stat.
cons.

Ev.
glob.

1530*
Pajişti şi mlaştini halofile
panonice şi ponto-
sarmatice

35.0 G B C C B

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă
Suprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%
Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

Tabel 20 Alte specii de floră și fauna
Cod

specie
Denumire
stiintifica Ab.

Conyza
canadensis P
Dipsacus
laciniatus P
Artemisia
santonicum C
Lotus tenuis P

Aster tripolium
ssp. pannonicus P
Inula britannica P
Limonium gmelinii C
Puccinellia distans C
Inula britannica P
Ambrosia
artemisiifolia P

Aster tripolium
ssp. pannonicus P
Lolium perenne P
Limonium gmelinii C
Digitaria
ischaemum P

2469 Natrix natrix P
Puccinellia distans C

*Ab. = C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă

Tabel 21 Caracteristici generale ale sitului
Cod Clase habitate Acoperire %
N06 Râuri lacuri 0,74
N12 Culturi (teren arabil) 12,53
N14 Pașuni 86,74

Alte caracteristici
Mentionam asociatiile vegetale de pe solurile saraturate: Limonio gmelinii –
Artemisietum monogynae Topa 1939 (syn.: Staticeto – Artemisietum monogynae
(santonicum) Topa 1939), Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943;
Artemisio santonici – Festucetum pseudovinae (Magyar 192) Soó (1933) 1945,
Achilleo – Festucetum pseudovinae, etc.
Vulnerabilitate
Incepind cu anul 1960, s-au executat lucrari intense de imbunatatiri funciare care au
dus la transformari profunde in ceea ce priveste solul, flora si vegetatia. In ultimii ani,
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prin abandonarea acestor lucrari, pe anumite suprafete, s-a revenit la vegetatia
potentiala.
Calitate și importanță
Sit important pentru habitatul 1530

6). ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior

Desemnare
Confirmat ca SPA în octombrie 2007.
Identificare
Localizare: longitudine 20.0053444, latitudine 46.0018361;
Suprafață: 17397.40 ha
Regiune biogeografică: panonică (100%).
Informații ecologice

Tabel 22 Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate
în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește



260

Cod Specie Tip
populație

Efectiv
minim

Efectiv
maxim

Unitate
măsură Abundența Populația Status

conservare
Tip

izolare
Evaluare
globala

A229 Alcedo atthis R 30 50 p P C B C C

A041 Anser
albifrons C 300 1000 i P C C C C

A255 Anthus
campestris R 60 70 p P C C C C

A404 Aquila heliaca C 2 4 i R A C C C

A404 Aquila heliaca R 1 2 i R A C C C

A089 Aquila
pomarina R 10 20 p R C B B B

A029 Ardea
purpurea R 5 8 p R C C C C

A060 Aythya nyroca R 4 8 p R C C C C

A060 Aythya nyroca C 60 80 i R C C C C

A021 Botaurus
stellaris W 2 4 i R C C C C

A021 Botaurus
stellaris R 4 6 p R C C C C

A403 Buteo rufinus R 1 3 p P C C C C

A403 Buteo rufinus C 4 8 i P C C C C

A243 Calandrella
brachydactyla R 25 32 p P C C A C

A224 Caprimulgus
europaeus R 10 20 p R C C C C

A136 Charadrius
dubius R 30 80 p R C B C B

A196 Chlidonias
hybridus C 200 300 i R C C C C

A196 Chlidonias
hybridus R 8 25 p R C C C C

A031 Ciconia
ciconia R 25 30 p R C C C C

31 Ciconia
ciconia C 50 80 i R C C C C

A030 Ciconia nigra C 100 200 i R C B C B

A030 Ciconia nigra R 2 3 p R C B C B

A081 Circus
aeruginosus C 60 100 i R C C C C

A081 Circus
aeruginosus R 4 5 p R C C C C

A082 Circus
cyaneus W 70 100 i P B C C C

A084 Circus
pygargus R 1 2 p R B C C C

A084 Circus
pygargus C 10 15 i R B C C C

A231 Coracias
garrulus R 30 50 p R C B C B

A348 Corvus
frugilegus R 250 400 p R C C C C

A122 Crex crex R 20 30 p R C B C B

A238 Dendrocopos P 40 50 p R C B C B
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medius

A429 Dendrocopos
syriacus P 25 40 p R C C C C

A236 Dryocopus
martius P 8 10 p R D

A027 Egretta alba R 1 2 p R C C C C

A027 Egretta alba C 80 100 i R C C C C

A026 Egretta
garzetta C 40 80 i R C C C C

A026 Egretta
garzetta R 10 15 p R C C C C

A511 Falco cherrug C 2 4 i P B C C B

A511 Falco cherrug R 1 2 p P B C C B

A098 Falco
columbarius W 4 6 i R C C C C

A097 Falco
vespertinus C 30 50 i P C C C C

A097 Falco
vespertinus R 10 12 p P C C C C

A002 Gavia arctica W 5 6 i R C C C C

A075 Haliaeetus
albicilla R 1 2 p R C B C B

A075 Haliaeetus
albicilla W 4 8 i R C B C B

A092 Hieraaetus
pennatus R 2 p R C B C B

A131 Himantopus
himantopus R 2 3 p R C C C C

A131 Himantopus
himantopus C 30 50 i R C C C C

A022 Ixobrychus
minutus R 25 35 p R C C C C

A338 Lanius collurio R 200 400 p R D

A339 Lanius minor R 100 120 p R D

A179 Larus
ridibundus C 1000 10000 i C C B C B

A246 Lullula
arborea R 30 50 p P D

A068 Mergus
albellus W 8 10 i R C C C C

A230 Merops
apiaster R 500 1000 i C C B C B

A073 Milvus
migrans R 2 2 p R C B C B

A023 Nycticorax
nycticorax C 60 100 i R C C C C

A023 Nycticorax
nycticorax R 10 20 p R C C C C

A072 Pernis
apivorus R 5 8 p R C B C B

A017 Phalacrocorax
carbo R 40 80 p R D

A017 Phalacrocorax
carbo C 800 1500 i R D

A393 Phalacrocorax C 30 40 i R D



262

pygmeus

A151 Philomachus
pugnax C 300 500 i R D

A234 Picus canus P 15 20 p R D

A034 Platalea
leucorodia C 35 70 i R C C C C

A132 Recurvirostra
avosetta C 40 100 i R C C C C

A132 Recurvirostra
avosetta R 20 p R C C C C

A249 Riparia riparia R 1000 10000 i C B B C B

A193 Sterna
hirundo C 40 60 i R C C C C

A193 Sterna
hirundo R 5 25 p R C C C C

A307 Sylvia nisoria R 45 65 p C C B C B

A166 Tringa
glareola C 100 120 i R C C C C

Tip populație: Permanent (p), se găsesc în sit pe tot parcursul anului (specii nemigratoare sau plante, populații rezidente ale
unor specii migratoare) Reproductiv (r), folosesc situl pentru creșterea puilor (de exemplu pentru împerechere, cuibărire),
Concentrație (c) situl este folosit ca punct de trecere, spațiu de cuibărire, popas în cursul migrației sau pentru năpârlire în afara
ariilor de împerechere, excluzând iernatul. Iernat (w) situl este folosit pe timpul iernii.
Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o
arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă

Tabel 23 Alte specii importante de floră și faună
Cod Denumire

stiintifica Ab.

1053 Zerynthia polyxena P
Cobitis
elongatoides P

2646 Dama dama C
Adonis vernalis R

1066 Apatura metis P
Nymphaea alba R

1326 Plecotus auritus C
2487 Acipenser ruthenus R
1357 Martes martes V
1292 Natrix tessellata C
2632 Mustela erminea R

Micromys minutus C
1263 Lacerta viridis C
1363 Felis silvestris R
1339 Cricetus cricetus C
1203 Hyla arborea C
1317 Pipistrellus nathusii C
1314 Myotis daubentonii C
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Tabel 24 Caracteristici generale ale sitului
Cod Clase habitate Acoperire %
N06 Râuri lacuri 7.93
N07 Mlaștini, turbării 1.28
N12 Culturi (teren arabil) 35.71
N14 Pășuni 6.03
N15 Alte terenuri arabile 5.96
N16 Păduri de foioase 39,67
N21 Vii și livezi 1.37
N23 Alte terenuri artificiale (localități mine..) 0.63
N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 1.43

Alte caracteristici ale sitului

Tabel 25 Impacturi
Cod

impact Nume impact Loc.
impact Intens. Procent Influenț

a Poluare

C02 Exploatarea si extractia de petrol si gaze I M 0.5 - N
B02.03 Indepartarea lastarisului I M 1 - N

810 Drenaj I M 1 - N
J01 Focul si combaterea incendiilor I L 0.5 - N

F03.02.0
9 Alte forme de luare(extragere) fauna I L 0.4 - N

A04 Pasunatul I M 15 - N
J02.12 Stavilare, diguri, plaje artificiale, generalitati I H 5 - N

J02.04.0
1 Inundare I M 15 + N

D02.01.0
1 Linii electrice si de telefon suspendate I M 1 - N

G03 Centre de practicare activităţi demonstrative I L 0.05 + N

B02.04 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de
uscare I M 5 - N

I01 Specii invazive non-native(alogene) I M 2 - N

E01 Zone urbanizate, habitare umana (locuinte
umane) I M 0.5 - N

E03.01 Depozitarea deseurilor menajere /deseuri
provenite din baze de agrement I H 0.01 - N

G01.03 Vehicule cu motor I L 5 - N
G04.01 Manevre militare I L 0.5 - N

E06 Alte activitati de urbanizare si industriale
similare I M 0.1 - N

H Poluarea I M 0.1 - N
J02.03.0

2 Canalizare I L 1 - N

E01.01 Urbanizare continua O M 15 - N
C01.01 Extragere de nisip si pietris I M 0.5 - N
G05.04 Vandalism I L 0.5 - N

F03.02.0
3 Capcane, otravire, braconaj I L 2 - N

Calitate si importanta
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Prioritate nr. 22 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes
conservativ global – 3 specii: șoim dunărean (Falco cherrug), dumbrăveancă
(Coracias garrulus), cristel de câmp (Crex crex); C2 – concentrări de specii
amenințate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: barza neagră (Ciconia nigra); C6
– populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii:
codalb (Haliaeetus albicilla), gaie neagră (Milvus migrans), silvia porumbacă (Sylvia
nisoria). Pădurea de luncă este în prezent Parc Natural care se întinde pe o
suprafață mai restrânsă decât zona propusă. Datorită restrângerii zonelor umede din
lunca inundabilă a Mureșului, în prezent unele terenuri agricole joacă un rol important
în ceea ce privește locurile de hrănire pentru păsări răpitoare, berze și stârci. În zona
propusă cuibăresc trei specii de răpitori de un interes deosebit pentru România
șoimului dunărean, gaia negră și codalbul. În vecinătatea pădurii mixte se află
câmpuri inundabile de o valoare mare pentru păsările cuibăritoare în zonă dar și
pentru cele aflate în pasaj. Râul Mureș și lacurile de la Nădlac atrag în timpul
migrației un număr mare de păsări de apă dintre care o parte iernează pe porțiunile
neînghețate ale râului. Barza neagră apare regulat în pasajul de toamnă în număr
mare. Deșii zona nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi clasificat și ca C4
(aglomerări mari de păsări acvatice), este de remarcat numărul acestor păsări care
vizitează regiunea în această perioadă. Considerăm demn de amintit și colonia mixtă
de stârci care se află în pădurea de luncă.
Vulnerabilitate
1. defrișările, tăierile ras și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe
suprafețe mari
2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii
3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci
4. turismul necontrolat
5. amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate
6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul și zgomotul cauzat de către gonaci
7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate
8. braconaj
9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, mașini de teren
10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor
11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului
12. prinderea păsărilor cu capcane
13. scoaterea puilor pentru comerț ilegal
14. împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oțetar, cenușar etc.)
15. înmulțirea necontrolată a speciilor invazive
16. industrializare și creșterea zonelor urbane
17. electrocutare si coliziune in linii electrice
18. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din
cele tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a
chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini
19. schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților
agricole ca cositul sau pășunatul
20. cositul în perioada de cuibărire
21. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp)
22. arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor)

Proprietate
Categorie teren Teren agricol (arabil, fânețe, livezi, izlaz etc.): 6187 ha, Pășuni: 1711
ha, Construcții (clădiri, diguri, drumuri, rețele electrice, sonde etc.): 551 ha Terenuri
împădurite (pădure, tufărișuri etc.): 6761 ha, Ape (Mureș, canale): 1366 ha, Terenuri
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neproductive (gropi de împrumut, bălți etc.): 590 ha, Total general: 17166 ha
Proprietatea terenurilor din zonă arată dominanța proprietății private și a statului.
Proprietățile private sunt răspândite peste tot; terenul aflat în proprietatea statului
este acoperit în principal de păduri și apă, în timp ce proprietatea publică locală este
compusă din pășuni. 50.2% (8,606 ha) din teren este în proprietatea statului, 18.4%
(3,153 ha) este în proprietate publică locală și 31% (5,326 ha) și sunt în proprietate
privată procentul terenurilor ce aparțin bisericii ortodoxe este nesemnificativ– 0.4%
(81ha). Datorita legilor retrogedarilor proprietatea privata va creste, iar cea publica
locala se va diminua semnificativ in viitorul apropiat.
Management
Administratia Parcului Natural Lunca Muresului a fost desemnat operator a acestui
site in data 19.07.06 de catre ARPM Timisoara.
Caracteristici
Situl este format din: cursul râului Mureș cu lunca aferentă, pădurea, culturile
agricole aferente. Râului Mureș prezintă fenomene de meandrare, cu frecvente zone
inundabile si insule acoperite cu padure. Pădurea este caducifoliată (stejarul si
frasinul fiind principalele specii). Exista o presiune naturala exercitata de Acer
negundo si Amrfa fruticosa care au un impact negativ asupra speciilor autohtone.
Nucul negru și plopul euroamerican sunt speciile autohtone care in continuare se
planteaza in zona, ocupand în anul 2006 cca. 6% din suprafata impadurita. Culturile
agricole din vecinatatea sitului sin din interiorul sitului sunt reprezentate de culturi de
cereale păioase, porumb. Exista o suprafata insemnata de pasuni pe care exista
suprapasunat cu oi. Activitatile mai importante sunt: extractia de nisip si balast,
extractia de titei, agricultura, pasunatul, exploatarea forestiera, pescuitul sportiv,
turismul de agrement. Situl contine cel mai mare numar de specii de pește de pe
întregul curs (cca. 55 specii) de la somn până la nisetru care apare accidental. De
asemenea se remarca numarul foarte mare de specii de pasari cca. 200, zona
conținând cea mai mare populație de Riparia ripria și Merops apiaster de pe intregul
curs al Muresului.

2.10.1.4.2. Zone construite protejate

Conform Listei Monumentelor Istorice actualizată în 2010, în Pecica sunt protejate ca
monumente istorice următoarele:

- (67) AR–I-s-A-00448- Situl arheologic de la Pecica, oraş Pecica, “Şanţul
Mare”, punct “Şanţul Mare”

- (68) AR–I-s-A-00448-01- Necropolă- sec. XI-XII- Epoca medievală timpuriu
- (69) AR–I-s-A-00448-02- Aşezare fortificată- Epoca Latene, Cultura geto-

dacică
- (70) AR–I-s-A-00448- 03- Aşezare fortificată- Epoca Bronzului
- (71) AR–I-s-B-00449- Situl arheologic de la Pecica, oraş Pecica, „Şanţul Mic”,

punct „Şanţul Mic”
- (72) AR–I-s-B-00449-01- Aşezare- sec. XIV-XV
- (73) AR–I-s-B-00449-02- Aşezare Epoca Hallstatt
- (350) AR–II-a-B-00641- Ansamblu urban Pecica, oraş Pecica, zona din jurul

Bisericii Romano- Catolice şi fronturile înconjurătoare, 1850-1900
Față de aceste obiective nu s-a instituit o zonă de protecție specifică pe limite
cadastrale, acestea fiind la ora actuală cele precizate de L422/2001: 500 m în
extravilan și 100 m în intravilan.

În urma unui proces de clasare de monumente istorice, început în 2015 și finalizat la
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sfîrșitul anului 2016, în LMI au fost introduse următoarele poziții, fiindu-le precizate
inclusiv zonele de protecție, pe limite cadastrale actuale, în coordonate st.70:

- AR–II-m-B-21120- Biserica Romano-Catolică Preasfânta Treime, oraş Pecica,
jud. Arad;

- AR–II-m-B-21119- Biserica Ortodoxă Română ”Sfinții Trei Ierarhi”, oraş
Pecica, jud. Arad;

Propuneri conţinute de documentaţiile anterioare
Singura documentaţie de urbanism (la scară locală sau la scară regională) care
precede acest studiu, este Studiul Istoric al PATJ Arad (autor “Complexul Muzeal
Arad”, coordonator dr. Peter Hügel, Arad, 2008). El nu conţine propuneri
suplimentare în acest sens.
PUG-ul care funcţionează acum nu propune noi monumente care să fie introduse pe
Lista Monumentelor Istorice.

2.10.1.4.3. Zone protejate speciale – sanitare, hidrologice, hidrogeologice

Față de obiectivele speciale protejate, au fost instituite conform legii, zonele și
perimetrele de protecție sanitară, hidrologică și hidrogeologică, astfel:

- față de toate cimitirele existente, există o zonă de protecție de 50 m;
- față de ferma de bivoli de la Pecica, s-a instituit o zonă de protecție

sanitară de 50 m;
- față de depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale,

staţii de tratare a seminţelor) cu capacitate între 5-100 tone: 100 m;
- față de stația de epurare orășenească s-a instituit o zonă de protecție de

150 m;
- față de forajele de alimentare cu apă potabilă a orașului Pecica s-au

instituit atât zone de protecție cu regim sever, imprejmuite, cât și perimetre
de protecție hidrogeologice, delimitate conform părții grafice a proiectului;

Astfel nu există areale protejate speciale care să nu aibă o zonă de protecție
instituită.

2.10.1.4.4. Zone protejate faţă de construcţii şi culuare tehnice

Datorită existenței unor culuare tehnice pe teritoriul UAT Pecica, s-au preluat din
legislația specifică și s-au constituit zonele protejate menționate în continuare.

Față de A1, situată în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:
- o zonă de protecție de 50 m față de marginea îmbrăcăminții asfaltice;

Față de DN7, situat în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:
- o zonă de protecție de 50 m față de marginea îmbrăcăminții asfaltice;

Față de DN7B, situat în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:
- o zonă de protecție de 30 m față de marginea îmbrăcăminții asfaltice;

Față de DJ-uri, situate în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:
- o zonă de protecție de 30 m față de marginea îmbrăcăminții asfaltice;

Față de DC-uri, situate în extravilan se instituie:
- o zonă de protecție de 18 m față de marginea îmbrăcăminții asfaltice;

Față de infrastructura de C.F. se instituie, conform OUG 12/1998:
- o zonă de siguranță de 20 m din axul ultimei linii de C.F., spre exterior;
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- o zonă de protecție de 100 m din axul ultimei linii de C.F., spre exterior;
Față de LEA 400 KV, se instituie, conform NTE 003/04/00:

- un culuar normat de trecere de 75 m;
Față de LEA 110 KV, se instituie, conform NTE 003/04/00:

- un culuar normat de trecere de 37 m;
Față de LEA <110 KV, se instituie, conform NTE 003/04/00:

- un culuar normat de trecere de 24 m;

2.10.1.5. Zone de recreere, odihnă, agrement, popasuri turistice, tratament

Pecica are o serie de zone de recreere şi de agrement şi anume:
 Ferma de bivoli, reprezintă un obiectiv turistic ce conține pe lângă ferma

propriu zisă, un muzeu digital de ultimă generație, și un spațiu de primire;
situată în exteriorul zonei locuite, spre Mureș, aceasta constituie un brand
local al orașului;

 Zona de sport/agrement din Lunca Mureșului, la S de Pecica, ce conține un
teren de fotbal, câteva miniterenuri de antrenament și o pistă de motocros,
reprezintă un areal de agrement foarte plăcut;

 Bălțile de pescuit de la N de Pecica, și cea de la N de Turnu reprezintă areale
de agrement;

Pe lângă acestea, zonele naturale protejate din extravilan reprezintă zone de
recreere și agrement specifice, în special Parcul Natural Lunca Mureșului, ce are atât
trasee turistice pietonale, cât și trasee de biciclete, inclusiv cu punte peste Mureș.
Este de menționat aici pista de biciclete construită pe coronamentul digului de N, ce
face legătura cu Pădurea Ceala.

2.10.1.6. Obiective industriale şi zone periculoase

Poluarea provenită de la obiectivele industriale este nesemnificativă, datorită
specificului activităţilor industriale. Nu există obiective industriale încadrate în
categoria celor poluante.
Zone periculoase sunt şi cele din apropierea antenelor de telefonie mobilă în special
pentru locuitorii permanenţi. În lipsa legislaţiei specifice şi a studiilor publicate în
domeniu nu se poate estima impactul real asupra populaţiei, cu toate că există
nenumărate semnale de alarmă în literatura străină de specialitate.

2.10.1.7. Reţeaua principală de căi de comunicaţie

Reţeaua principală de căi de comunicaţie include drumurile clasificate ce străbat
teritoriul administrativ şi oraşul.
Aceste provoacă o serie de efecte negative asupra populaţiei şi fondului construit,
care pot fi sintetizate astfel: poluare prin ardere de carburanţi, aport permanent de
praf, zgomot, vibraţii ce duc la deteriorarea fondului construit, în special datorate
traficului greu, accidente rutiere, ş.a.
Populaţia resimte influenţa în special a traficul de pe DN 7 și DN7B, pe tot traseul din
intravilanul localităților Pecica și Turnu.
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2.10.1.8. Depozite de deşeuri

Există pe UAT Pecica un singur depozit de deșeuri sistat și ecologizat. Acesta se află
la NV de oraș pe DJ 709J la ieșirea spre Peregul Nou. La ora actuală, acesta se
prezintă sub forma unei platforme la nivelul solului.

2.10.2. Disfuncţionalităţi-priorităţi

2.10.2.1. Privind zonarea utilizării teritoriului

Privind zonarea utilizării terenului, se poate considera faptul că există încă
juxtapuneri ale zonelor industriale cu cele rezidențiale, ceea ce reprezintă o
disfuncționalitate.

2.10.2.2. Identificare surse de poluare

Orașul Pecica reprezintă un UAT în care poluarea cea mai evidentă este cea
generată de sistemul de drumuri clasificate ce traversează intravilanul localităților, cu
precădere la Pecica pe DN7 și la Turnu pe DN7B.
În rest poluarea este sub limitele legale admise.

2.10.2.3. Calitatea factorilor de mediu

În ceea ce privește calitatea factorilor de mediu, principalele disfuncționalități sunt:
- poluarea aerului din traficul pe DN7 și DN7B, în intravilane;
- poluarea solului din activitățile agricole și în anumite cazuri și extractive;
- poluarea apelor freatice datorită lipsei sistemelor de alimentare cu apă și

canalizare a satelor aparținătoare;
- presiunea  urbanizării asupra biodiversității.

2.10.2.4. Priorităţi de intervenţie

Se consideră prioritare următoarele domenii de intervenție în ceea ce privește
calitatea mediului:

- tranzitul către o agricultură ecologică;
- prevederea de trasee ocolitoare a DN7 la Pecica și DN7B la Turnu;
- inființarea sistemelor de apă și canalizare menajeră la Turnu, Sederhat și

Bodrogu Vechi;
- respectarea Planurilor de Management a ariilor naturale protejate;
- prevederea de bariere verzi între zonele industriale și cele rezidențiale

existene;
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2.11. Disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului şi localităţilor

2.11.1. Disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului

La nivelul teritoriului administrativ Pecica, s-au constatat următoarele
disfuncționalități majore:

- Teritoriul UAT Pecica este în întregime cu risc natural seismic;
- Albia majora a Mureșului, până la digul de N, este zonă cu risc natural de

inundații;
- Malurile de N, concave ale Mureșului prezintă un risc de eroziune,

stabilizat însă în arealul localității Bodrogu Vechi;
- Cel mai vulnerabil factor de mediu este terenul arabil al UAT; datorită

activităților agricole intense și chimizate;
- Apa subterană este un factor cu vulnerabilitate ridicată, datorită lipsei

sistemelor hidroedilitare centralizate pe satele aparținătoare și activității
extractive de hidrocarburi;

- Mureșul, declarat în PATN și PATJ Arad cale navigabilă, nu este amenajat
ca atare;

- Traficul pe calea ferată (cel mai sustenabil) este neglijat și neatractiv;
există posibilitatea teoretică a legării capătului de linie Nădlac cu linia spre
Szeged;

- Autostrada Nădlac-Arad, prezintă şi disfuncţionalităţi în teritoriu, în sensul
întreruperii drumurilor de exploatare din zona sa, aceste legături trebuind a
fi refăcute acolo unde accesul nu mai este posibil, în general traseul
autostrăzii întrerupând sistemul inelar al drumurilor de exploatare agricole.
De asemenea, acest traseu întrerupe accesul faunei dintr-o parte a alta a
autostrăzii, fapt pentru care trebuiesc luate măsuri suplimentare specifice
(poduri, canale, etc);

- DJ 709 J Pecica-Turnu are doar o bandă de circulație pe ambele sensuri;
- DC 86A Pecica Bodrogu Vechi este cu dale de beton – drum industrial și

forestier;
- Transportul în comun este deficitar pe rutele Pecica-Turnu și Pecica-

Bodrogu Vechi;
- Nevalorificarea energiilor regenerabile disponibile la nivelul UAT:

geotermală, biomasă, solară și eoliană;
- Valorificarea timidă a Parcului Natural Lunca Mureșului;
- Profitul în descrestere al societatilor din toate cele patru sectoare de

activitate;
- Sectorul tertiar, cel mai dezvoltat prin prisma numarului de societati

comerciale, se sprijina pe consum;

2.11.2. Disfuncţionalităţi la nivelul localităţilor
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La nivelul orașului Pecica, s-au constatat următoarele disfuncționalități majore:
- Traficul pe DN7 din intravilanul orașului reprezintă cea mai importantă

disfuncționalitate legată de circulații;
- Calea ferată Arad-Nădlac, intersectează DN7 la nivel, cu barieră, în

intravilanul orașului;
- Lipsa unui acces amenajat la malul Mureșului pentru ambarcațiunile de

agrement fără motor existente;
- Lipsa unor acese amenajate, cu parcaje aferente la Lunca Mureșului;
- Există trupuri izolate la care accesul se face pe drumuri de pâmânt

(inaccesibile cu autovehicole obişnuite, pe timp ploios). Accesul pe timp
ploios din drumurile de exploatare agricole aduc pe drumurile asfaltate
noroi, situaţie considerată ca disfuncţionalitate mai ales pentru un drum
european;

- Se observă o ușoară îmbătrânire a populației urbane;
- Se menține un spor migratoriu negativ, cu precădere pe fondul plecărilor la

muncă în străinătate;
- Orașul nu are funcțiunui de justiție (judecătorie);
- Orașul nu are un spital și o maternitate, datorită apropierii de Arad;
- Lipsa reconversiei funcționale a marilor zone industriale și agricole

nefolosite;
- Lipsa unui parc industrial compact;
- Lipsa unei piețe inteligente de desfacere a produselor agricole și

industriale;
- Lipsa spațiilor expoziționale;
- O slabă dezvoltare a rețelelor comerciale;
- Lipsa unui parc (>1ha);
- Oferta slabă de servicii și funcțiuni turistice și de agrement;
- Există situații de incompatibilitate funcțională la nivelul intravilanului

existent;
- Degradarea fondului construit în țesutul istoric; neconștientizarea valorii

istorice și extetice a fondului construit;
- Presiunea fondului construit nou, de calitate inferioară asupra celui istoric,

net superior calitativ;
- O parte din ariile periferice ale orașului nu sunt dotate cu rețele

hidroedilitare;

La nivelul localității Turnu, s-au constatat următoarele disfuncționalități majore:
- Traficul pe DN7B din intavilanul localității reprezintă cea mai importantă

disfuncționalitate legată de circulații;
- Inexistența unei săli de sport în localitate;
- Există situații de incompatibilitate funcțională la nivelul intravilanului
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existent (zone pentru transporturi în zone rezidențiale);
- Fondul construit nu este bine întreținut; fondul nou nu respectă tipologia

tradițională existentă;
- Lipsa echipării hidroedilitare;

La nivelul localității Sederhat, s-au constatat următoarele disfuncționalități majore:
- Nu există servicii de sănătate;
- Lipsa spațiilor verzi publice și pentru sport;
- Lipsa unei zone centrale;
- Lipsa echipării hidroedilitare;

La nivelul localității Bodrogu Vechi, s-au constatat următoarele disfuncționalități
majore:

- Lipsa populației permanente, datorită lipsei accesului și a caracterului de
zonă inundabilă;

- Lispa servicilor de sănătate;
- Lipsa dotărilor sportive și de agrement;
- Lipsa unei zone centrale;
- Lipsa echipării hidroedilitare;

2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

2.12.1. Cerinţe şi opţiuni ale populaţiei

Cerințele și opțiunile populației au fost cumulate prin Studiul de fundamentare
specific: Anchete sociale. Analiza factorilor interesați.
Concluziile anchetei sociale, în ceea ce privește dorințele locuitorilor orașului sunt
sintetizate ierarhic în cele ce urmează:

1) Drumuri (mai ales in zonele necentrale), probleme de trafic (poluare mașini),
piste de biciclete;

2) Spital - sală de nașteri

3) Investiții în școli și corpuri noi de școală

4) Parcuri, spații verzi (inclusiv menținere arbori de aliniament)

5) Curățenie (în oraș dar în special în zona Mureșului)

6) Locuri de muncă – o zonă industrială pt a avea locuri de muncă în oraș
(să nu mai facă navetă)

7) Canalizare
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8) Cinema

9) Ștrand (termal)

10)Atragerea de turiști

Concluzia generală: Oamenii vor să li se ridice confortul în oraș și să aibă
locuri de muncă aproape de casă =
”Să nu plece din Pecica, ci să trăiască bine acasă, în familie și tradiții, într-o
localitate frumoasă și liniștită”.

2.12.2. Punct de vedere al administraţiei publice locale

Punctele de vedere al administrației publice locale Pecica au fost exprimate pe
parcursul consultărilor proiectanților cu aceștia. Acestea au fost exprimate într-o
primă fază prin tema de proiectare atent elaborată de către beneficiar, și anexată
prezentului proiect; apoi acestea au fost exprimate la întocmirea soluției preliminare,
cât și la consultările avute cu populația locală și cu Consiliul Județean Arad.
Documentația de față este total armonizată din punctul de vedere al administrației
publice locale Pecica.

2.12.3. Punct de vedere al proiectantului PUG

Proiectantul PUG, consideră că teritoriul administrativ Pecica, are foarte multe
potențiale de dezvoltare: de la cel al cadrului natural-teren agricol, lunca Mureșului,
energii regenerabile, la cel economic – A1, apropierea de Arad, zonă de frontieră, și
până la cel intern, uman și urbanistic-arhitectural, care atrage mult în dezvoltarea
economică și turistică a orașului. Din păcate se constată că, cu toate că fosta
comună Pecica, a făcut pași foarte consistenți în dezvoltarea și ridicarea nivelului
general de trai, totuși este încă de parte de potențialul pe care îl are în acest sens,
fiind în pericol de scădere economică, îmbătrânire, migrație.
Însă tocmai potențialul analizat în această primă parte a lucrării, face ca proiectantul
să considere că relansarea economică a orașului, bazată pe surse interne și externe,
este extrem de posibilă.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Sinteza studiilor de fundamentare, diagnosticul general și prospectiv

3.1.1. Sinteza studiilor de fundamentare

În vederea surprinderii stadiului actual de dezvoltare a orașului Pecica și localităților
Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi, a fost întocmite o serie de studii analitice,
consultative și prospective, ale căror concluzii sunt prezentate în cele ce urmează.
Date mai detaliate referitoare al obiectul studiilor pot fi consultate în studiile propriu
zise, parte integrantă a prezentului proiect.

Studiul ”Actualizarea suportului topografic” a fost întocmit de SC NB TOPCAD
OFFICE SRL Mândruloc, jud. Arad.
Principala provocare a acestui studiu a fost ”actualizarea” ca principiu de constituire
a suportului topo-cadastral. În acest scop au fost consultate și prelucrate , în ordinea
importanței preluării ca exactitate: date de ultimă oră din baza de date Eterra 3  a
OCPI Arad, planurile cadastrale ale intravilanelor localităților Pecica, Turnu, Sederhat
și Bodrogu Vechi, planul cadastral de aplicare a L 18, ortofotoplanurile
georeferentiate zona Pecica, precum și ridicări topografice proprii efectuate de
societatea NB TOPCAD OFFICE SRL Mândruloc.

O primă concluzie de ordin general a studiului este faptul că există atât  pe teritoriul
intravilan cât și pe teritoriul extravilan foarte multe neconcordanțe sau inexactități
referitoare la geometria parcelară existentă, regăsindu-se în multe cazuri suprapuneri
de geometrie sau zone mai fara o informație actualizată în teritoriu. S-au facut toate
eforturile (chiar cu prețul depășirii termenului inițial alocat pentru acest studiu) de a
actualiza cât mai fidel toate datele necesare pt PUG, dar s-a ajuns la concluzia că la
nivelul actual al informațiilor, nu se poate întocmi un suport cadastral cu o foarte
mare precizie. Totuși având în vedere scara de lucru necesară, de 1:5000, suportul
obținut s-a considerat satisfăcător, informațiile neclare fiind corectate în cea mai
mare parte consultarea ortofotoplanurilor sau prin ridicările topografice aferente.

Principala concluzie și recomandare a studiului, pe lângă destinația de a oferi un
suport topo-cadastral actualizat pentru prezentul PUG a fost ca în UAT Pecica este
nevoie de implementarea unui proiect de Cadastru General, fără de care nu
poate fi administrat eficient UAT-ul.
Acest studiu a constituit și baza de plecare pentru multe dintre celelalte studii, dar în
special pentru studiul ”Tipuri de proprietate”.

Studiul ”Condiții geotehnice și hidrogeologice” a fost întocmit de către o echipă
pluridisciplinară aparținând SC ICEBERG SRL Timișoara și conține și date
geotehnice anterioare întocmite de terți pentru Primăria Pecica.
Studiul a avut în vedere sondarea din punct de vedere geotehnic și hidrogeologic a
condițiilor localităților Pecica, Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi.
Studiul a analizat două paliere de date, și anume date de ordin general, preluate din
literatura și cartografia de specialitate, precum și date concrete punctuale, provenite
din studii și referate geotehnice întocmite în ultima perioadă pentru administrația
locală Pecica, pentru diferite investiții publice din toate cele patru localități.
Concluzia din datele macroteritoriale analizate este ca din punct de vedere
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geotehnic, arealul UAT Pecica este acoperit în majoritatea zonei de N cu luturi
argiloase cu textură fină, intercalate pe toată latura de E a UAT cu nisipuri cu textură
grosieră, luturi cu textură mijlocie și argile cu textură fină. Zona de luncă a Mureșului,
situată la S-ul UAT, se află într-o situație geotehnică variată, a unor straturi
geotehnice cu textură variată, datorată aliviunilor și spălărilor succesive ale
Mureșului.
La nivel hidrogeologic, concluziile macroteritoriale ale studiului sunt dintre cele mai
interesante, în ceea ce privește potențialul turistic și cel agricol:

- temperatura straturilor geologice la o adâncime de exploatare de cca.
3000 m este pe arealul UAT Pecica de cca. 110-140 oC. Acest aspect este
deosebit de important în condițiile în care Pecica nu beneficiază încă de
potențialul geotermal acesta sporindu-i semnificativ posibilitățile de dezvoltare
de agrement și turistică;

- Adâncimea nivelului hidrostatic a stratului acvifer freatic variază de la sub 2
m la peste 10 m, determinându-se patru clase de adâncime a nivelului
hidrostatic, pentru arealul U.A.T. Pecica:

o Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de <2 m: ocupă o suprafață
de aproximativ 6943 de ha, care reprezintă 29% din suprafața U.A.T. și
se întâlnește în partea nord-estică și sud-estică a suprafeței
administrative;

o Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 2-5 m: ocupă o suprafață
de aproximativ 12173 de ha, care reprezintă aproximativ 52% din
suprafața U.A.T. și se întâlnește în partea sud-estică, estică, sudică și
nord-vestică a suprafeței administrative;

o Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de 5-10 m: ocupă o suprafață
de aproximativ 4028 de ha, care reprezintă aproximativ 17% din
suprafața U.A.T. și se întâlnește în partea central-vestică a suprafeței
administrative;

o Clasa de adâncime a nivelului hidrostatic de >10 m: ocupă o suprafață
de aproximativ 436 de ha, care reprezintă aproximativ 2% din suprafața
U.A.T. și se întâlnește în partea sud-vestică a suprafeței administrative.

Din punct de vedere al studiilor punctuale, principalele caracteristici geotehnice și
hidrogeologice ale localităților UAT Pecica sunt următoarele:

- Pecica: substraturile de sol ce pot constitui straturi de fundare sunt
reprezentate de argile plastic vârtoase maronii-gălbuie cu rare concrețiuni
carbonatice; adâncimea de îngheț este de 70-80 cm; apa subterană este de
sub -2,30 m; pământurile de fundare sunt coezive;

- Turnu: substraturile de sol ce pot constitui straturi de fundare sunt
reprezentate de un complex argilos prăfos nisipos, cafeniu gălbui plastic
consistent; adâncimea de îngheț este de 80 cm; apa subterană este la cca.
2,30 m (până la -3,20), nivelul freatic mediu estimat este la -2,00 m;

- Sederhat: substraturile de sol ce pot constitui straturi de fundare sunt
reprezentate de praf argilos plastic moale; adâncimea de îngheț este de 70-80
cm; apa subterană este la min -1,90 m (ajunge până la -2,80 m);

- Bodrogu Vechi: substraturile de sol ce pot constitui straturi de fundare sunt
reprezentate de...; adâncimea de îngheț este de 70-80 cm; apa subterană
este sub -...... m;

Studiul ”Protecția mediului, riscuri naturale și antropice” a fost întocmit de către o



275

echipă pluridisciplinară aparținând SC PHOEBUS ADVISER SRL Timișoara, formată
dintr-un geograf, un biolog și un inginer de mediu.
Studiul a analizat toate aspectele legate de mediul natural, protecția mediului, și
riscuri în teritoriu (naturale și antropice). Concluziile sunt prezentate în ceel ce
urmează.
Nivelul poluanților în aer pentru Pecica sunt sub limitele de referință exceptând
pulberile în suspensie (PM10).
Râul Mureș se încadrează în  clasa a II-a de calitate iar celelalte ape de suprafață în
clasele III-V.
Resursa de apă subterană din zona Pecica este vulnerabilă la scăderea cantităţilor
de precipitatii.
Acviferul freatic este supus vulnerabilităţii mari la poluare, starea sa chimică fiind
slabă datorită depășirilor standardului de calitate pentru NO3.
Corpul de apă subterană ROMU22 se află în stare bună atât cantitativ cât și calitativ
cu unele depășiri pentru As, NH4, Cl și MO3.
Solurile din UAT Pecica sunt încadrate în grupa a III-a (mijlocie) de pretabilitate
pentru arat.
Principalele surse de poluare/afectare a solului în UAT Pecica sunt excavările,
deponeuri, poluare cu hidrocarburi, eroziune, dejecții animale, nămoluri de la ape,
compactare, pesticide.
În UAT Pecica sunt cinci categorii de arii protejate (Rezervație Naturală, Parc
Natural, Sit Ramsar, Sit de Importanță Comunitară și Sit special de Protecție pentru
Păsări.
Din suprafața totală de 23717 ha ale orașului Pecica, 79,3 % este agricolă iar 20,7%
este teren neagricol din care 54,4% este ocupată de păduri.
Principalele domenii de activitate din Pecica sunt industriale (fabricare îmbrăcăminte,
încălțăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea de produse plastice și metalice,
fabricare de aparate electrocasnice), agricultură, zootehnie și comerț.
Deșeuri industriale provin din agricultura (pesticide expirate, ambalaje, uleiuri, etc),
activitățile de preluare a lemnului (lacuri, vopsele), transporturi și ateliere auto (baterii
și acumulatori uzați, uleiuri, piese auto), fabricarea de construcții metalice (vopsele,
resturi metalice).
Depozitele de deșeuri în UAT Pecica au fost închise și ecologizate.
Rețeaua de apă și canalizare a orașului Pecica a fost recent modernizată și extinsă
cu 23 de km rețeaua de distribuție a apei potabile și de 43 km a rețelei de canalizare.
Localitățile Turnu și Sederhat nu au rețea de apă, canalizare sau gaz.
Un cutremur de 6 pe scara Richter (posibil în epicentrele situate la o distanță, nu mai
mare de 30 de km de centrul U.A.T. Pecica, poate provoca daune materiale şi
umane, în cazul în care nu se iau măsuri structurale suficiente la construcţii.
U.A.T. Pecica prezintă o suprafață mare cu risc de inundații, im mare parte
împădurită, de aproximativ 3584 de hectare (care reprezintă circa 15% din arealul
administrativ), suprafață aflată în bazinul hidrografic al râului Mureș și determinată de
râul Mureș.
Pe albia Mureșului în porțiunile unde predomină procesele de sedimentare, în cele
cu mal înalt sau cu viteză mare de curgere este prezent riscul de eroziune, eroziunea
producându-se numai în timpul viiturilor.
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Operatorii economici care prin domeniul de activitate pot prezenta risc prin utilizarea
substanțelor chimice periculoase sunt firmele de fabricare încălțăminte datorită
utilizării adezivilor, a producției de profile prin utilizarea vopselurilor, creșterii
animalelor prin utilizarea incineratoarelor și a emisiilor amoniacale, distribuției
gazelor și a fabricării produselor din beton.
Riscul de poluare a aerului, solului și apelor este mai crescut în localitățile Turnu,
Sederhat și Bodrogu Vechi unde nu există rețele utilitare de apă, canalizare și gaz.
Măsurile de reducere a riscului vizează riscul de inundații și a excesul de umiditate,
riscul seismic, riscului de degradare a solurilor, riscul de poluare cu substanțe
periculoase, riscul de supraexploatare a resurselor naturale, riscul de poluare a
solului și a apelor subterane și de suprafață cu nitriți, nitrați, pesticide și metale grele,
risc asupra biodiversității.

”PUG Pecica – Delimitare situri arheologice reperate în literatura de
specialitate” a fost întocmit de către o echipa de experți aparținând de la Complexul
Muzeal Arad.
Studiul a avut un triplu scop: de a delimita siturile arheologice reperate în literatura
de specialiate, de a delimita noi situri precum și a delimita exact zonele de protecție a
acestora.
Studiul a inventariat și delimitat un număr de 41 situri arheologice, menționate în cele
ce urmează.

Tabel 26 Situri arheologice reperate
Nr. Indicativ Punct/Coord.

Stereo 70
Tip S. (ha) Datare

1 Sit 1 1 km V de gară depozit de
bronzuri

4.11 Epoca bronzului

2 Sit 2 Cărămidăria
C.A.P. Ogorul

așezare
deschisă

2.87 Epoca Cuprului; Epoca
Bronzului; Sec. III-IV d. Hr.

3 Sit 3 Forgaci Sit 1 așezare
deschisă

1,23 Epoca Cuprului; Sfârșitul Epocii
Bronzului; Evul Mediu

4 Sit 4 Forgaci Sit 2 așezare
deschisă

1.33 Sec. XI-XIII d. Hr.

5 Sit 5 Forgaci Sit 3 așezare
deschisă

1.72 Sec. XI-XIII d. Hr.

6 Sit 6 Forgaci Sit 4 așezare
deschisă

2.81 Preistorie

7 Sit 7 Forgaci Sit 5 așezare
deschisă

1.19 Evul Mediu

8 Sit 8 Forgaci Sit 6 așezare
deschisă

2.24 Sec. III-IV d. Hr.

9 Sit 9 Forgaci Sit 7 așezare
deschisă

3.08 Sec. III-IV d. Hr.

10 Sit 10 Forgaci Sit 8 așezare
deschisă

9.89 Preistorie

11 Sit 11 Forgaci Sit 9 așezare
deschisă

22.43 Sec. XI-XIII d. Hr.

12 Sit 12 Terasa nordică
Sit 4

așezare
deschisă

2.01 Preistorie; Sec. III-IV d. Hr.

13 Sit 13 Terasa nordică așezare 2.79 Preistorie; Sec. III-IV d. Hr.
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Sit 5 deschisă
14 Sit 14 Terasa nordică

Sit 6
așezare
deschisă

1.87 Sec. III-IV d. Hr.

15 Sit 15 Terasa nordică
Sit 7

așezare
deschisă

3.21 Sec. III-IV d. Hr.

16 Sit 16 Terasa nordică
Sit 8

așezare
deschisă

5.18 Sec. XIV-XV d. Hr.

17 Sit 17 Terasa nordică
Sit 9

așezare
deschisă

6.27 Sec. III-IV d. Hr.

18 Sit 18 Terasa nordică
Sit 10

așezare
deschisă

2.22 Sec. III-IV d. Hr.

19 Sit 19 Terasa nordică
Sit 11

așezare
deschisă

2,19 Sec. III-IV d. Hr.

20 Sit 20 Terasa nordică
Sit 12

așezare
deschisă

2.19 Sec. III-IV d. Hr.

21 Sit 21 Terasa nordică
Sit 13

așezare
deschisă

2.18 Sec. III-IV d. Hr.

22 Sit 22 Terasa nordică
Sit 14

așezare
deschisă

8.66 Epoca Bronzului

23 Sit 23 Terasa nordică
Sit 15

așezare
deschisă

4.78 Epoca Bronzului

24 Sit 24 Terasa nordică
Sit 16

așezare
deschisă

3.47 Sec. XIV-XV d. Hr.

25 Sit 25 Terasa sudică
/În Vii

așezare
deschisă

9.82 Epoca târzie a Bronzului; Sec.
III-IV d. Hr.; Sec. XI-XIII d. Hr;
Sec. XIV-XV d. Hr

26 Sit 26 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 18

așezare
deschisă

4.19 Sec. III-IV d. Hr.; Sec. X-XI

27 Sit 27 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 17

așezare
deschisă

3.88 Sec. III-IV d. Hr.

28 Sit 28 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 16

așezare
deschisă

4.19 Ev Mediu (sec. XII)

29 Sit 29 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 15

așezare
deschisă

22.19 Epoca Cuprului; Epoca
Bronzului; Sec. III-IV d. Hr.;

Sec. VI-VIII d. Hr.
30 Sit 30 Autostrada

Arad-Nădlac
Sit 14

așezare
deschisă

11.25

31 Sit 31 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 13

așezare
deschisă

1.96 Ev Mediu (sec. XII)

32 Sit 32 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 12

așezare
deschisă

12.61 Ev Mediu (sec. XII)

33 Sit 33 - așezare
deschisă

- Epoca Bronzului;
Ev Mediu (Sec. X/XI-XVI)

34 Sit 34 Incinta
preistorică la
nord de Turnu

așezare
deschisă

64.00 Epoca bronzului

35 Sit 35 Terasa nordică
sit 17
spre Pereg

așezare
deschisă

14.58 Epoca bronzului
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36 Sit 36 Terasa nordică
sit 18
spre Turnu

așezare
deschisă

7.92 Epoca bronzului

37 Sit 37 Turnu tumul 1 tumul 1.09 Perioadă nedefinită

38 Sit 38 Turnu tumul 2 tumul 1.55 Perioadă nedefinită

39 Sit 39 Turnu tumul 3 tumul 2.77 Perioadă nedefinită

40 Sit 40 Cuptoare
medievale

așezare
deschisă

13.46 Ev Mediu (Sec. XII)

41 Sit 41 Fortificație
Bodrogu Vechi

așezare
deschisă

32.03 Perioadă incertă

”Studiu istoric preliminar în vederea finalizării PUG Pecica, jud. Arad” a fost
întocmit de către Biroul Individual de Arhitectură Teodor Octavian Gheorghiu, Arad.
Studiul a avut un dublu scop: de a delimita obiectivele cuprinse în LMI și a delimita
exact zonele de protecție a acestora precum și de a face noi propuneri de protejare a
fondului construit valoros cu zonele de protecție aferente și o schită de regulament
aferentă. Concluziile studiului sunt prezentate în cele ce urmează, fiind materializate
în propuneri de includere în LMI, sau alte sisteme de protecție a fondului construit
istoric valoros.

Situri arheologice
Situl din punctul „Şanţul Mare” (67 AR–I-s-A-00448) este menţinut şi i se propune o
arie de protecţie, conform Legii 422, de cca. 500 metri de la limitele exterioare ale
sale.
Situl din punctul „Şanţul Mic” (71 AR–I-s-B-00449) este deasemenea menţinut, dar
propun să fie amplificat ca urmare a noilor cercetări arheologice puse în evidenţă de
„Studiul arheologic” realizat de Complexul Muzeal Arad. Astfel, el este cuplat cu
„Pecica în vii- terasa sud”, rezultând o arie protejată considerabilă, de o parte şi
alta a şoselei către Nădlac, acoperind întreg situl şi o zonă de protecţie a sa. Ca
urmare, consider că nu este necesară instituirea unei zone suplimentare de protecţie,
care, dealtfel ar acoperi o suprafaţă uriaşă, neimportantă din punct de vedere
arheologic sau istoric.

71 1. Pecica, siturile „Şanţul Mic- Pecica în vii-terasa sud”, la cca. 1,5 de la
ieşirea vestică din oraş, oraş Pecica, judeţul Arad.

2. Sit arheologic multistrat conţinând aşezări, necropole etc.
3. La cca. 1,5 Km vest de oraş, localizare şi delimitare exactă cf. Studiu

Arheologic, 2013
4. Sit de mari dimensiuni (cca. 1,7 Km. x 0,8 Km. conţinând aşezări

suprapuse, depozite de artefacte etc. Situl ercetat de „Studiul
arheologic…” articulează situl „Şanţul Mic” publicat de “Repertoriul
arheologic…”

5. Epoca Bronzului, Hallstatt, sec. III-IV, XI-XIII, XIV-XV
6. “Repertoriul arheologic…”- op. cit., Studiu arheologic…2013 (“Delimitare

situri arheologice…”- op. cit)

Ansambluri urbane
Propun menţinerea poziţiei 350 AR–II-a-B-00641- Ansamblu urban Pecica, fără
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precizarea: „zona din jurul Bisericii Romano- Catolice şi fronturile înconjurătoare,
1850-1900”. Ca urmare a studiului, consider că el trebuie extins pe direcţia nord-est,
incluzând aria centrului vechi până la Biserica Ortodoxă Sârbă. El conţine, înafara
unor clădiri publice importante care vor fi propuse spre clasare (Biserica Catolică,
Biserica Ortodoxă Română şi  Biserica Ortodoxă Sârbă), sau altele care sunt de
asemenea importante din punct de vedere istoric sau arhitectural, fronturile spaţiului
central şi a amorselor sale urbanisitice. Acestea au arhitecturi extrem de valoroase în
sine (acoperind cca. un secol de istorie- între cca. 1850- 1940- de stil eclectic,
„1900”, „Neoromânism”) dar şi contribuind la coerenţa ansamblului urbanistic
respectiv. Câteva intervenţii recente sau preconizate, afectând clădiri istorice
valoroase din şi de la limita acestei arii, demonstrează necesitatea protecţiei sale sub
această formă.  Acestui gen de protecţie i se include şi scuarul din zona centrală şi
aliniamentele de arbori stradali din restul zonei. Noului ansamblu nu i-am prevăzut o
zonă de protecţie, însă menţin zona de portecţie a actualului monument, conţinând
Biserica Romano-Catolică şi aria construită din jurul ei.

1. 1. Pecica, “Ansamblul urban Pecica” oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Ansamblu urban
3. Cf. harta 06: ansamblu urban central (centrul vechi) axat pe strada 2, cu

tronsoanele de străzi din proximitatea intersecţiilor cu ea, desfăşuart de la
Biserica Romano-Catolică şi aria înconjurătoare (cf. Listei Mon. Ist.,
actualizată în 2010), până la Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Ortodoxă Sârbă şi arealele lor

4. Ansamblu urban cu un caracter mixt (urbanistică, arheologie, arhitectură,
mediu natural amenajat-parcul-scuar central), care conţine un monument
clasat (zona Bisericii Romano-Catolice), câteva clădiri publice de valoare
(Vechea Primărie a Pecicăi Maghiare, alte foste şi actuale clădiri publice,
Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Sârbă, Primăria actuală
etc.), dintre care unele vor fi propuse să fie protejate ca monumente
istorice

5. Sec. XIII-XVII (ca sit arheologic, atât timp cât aici a existat Pecica
medievală) şi sec. XVIII-XX (urbanistică şi arhitectură modernă)

6. Cf. bibliografiei anexate şi hărţilor din 1782-85, cca. 1850,1884 etc., la care
se adaugă observaţiile şi studiului la faţa locului

Arhitecturi majore
După cum arătam mai sus, lista actuală a monumentelor istorice nu conţine nici un
obiectiv arhitectural din Pecica sau satele aparţinătoare, cu toate că numeroase au
parcurs istorii de mai bine de 200 de ani şi conţin elemente  valoroase din punct de
vedere istoric (unele inclusiv arheologic), urbanistic, arhitectural, stilistic. La aceasta
se adaugă circumstanţa că noile obiective arhitectonice clasate pot fi incluse în
programe de protecţie şi reabilitare, finanţate din surse diverse, ajutând la
menţinerea unor caracteristici generale valoroase şi coerente la scara ansamblului
localităţilor.
Ca urmare, propunerile sunt:
Pecica: Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă
Sârbă. Dat fiind faptul că sunt incluse în Ansamblul urban Pecica, nu am prevăzut
instituirea unor arii de protecţie în jurul lor, cu excepţia Bisericii Romano-Catolice
care este protejată prin ansamblul din jurul ei. Turnu: Biserica Romano-Catolică, cu
parcul aferent şi o parte din aria fostului castel Marczibanyi din nordul ei, Biserica
Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Sârbă, cu parcul aferent.
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Fişele lor sunt detaliate în continuare.

1. 1. Pecica, Biserica Romano-Catolică, oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Piaţa Bisericii- str. 2 (cf. planşe)
4. Biserică Romano-Catolică, de stil neogotic, proiect realizat de Ede Reiter

(Timişoara) şi Andor Halmay (Arad); zona conţine şi situl arheologic al
succesiunii de biserici medievală şi modernă –vezi mai jos

5. 1886-1887; biserica este ridicată în locul celei vechi (din 1755), la rândul ei
ridicată pe locul Bisericii Ortodoxe vechi, cel puţin de secol XVII; zona este
plauzibil de a fi cea mai veche arie a aşezării medievale

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…” etc.

2. 1. Pecica, Biserica Ortodoxă Română, oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Str. 113 (cf. planşe)
4. Biserică Ortodoxă, de stil iniţial baroc, ulterior neoromânesc, edificată de

zid în 1774, refăcută după proiectul arh. Konrad Richter din Timişoara
5. 1774, refăcută în 1929-1931
6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…” etc.

3. 1. Pecica, Biserica Ortodoxă Sârbă, oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Str. 2 (cf. planşe)
4. Biserică Ortodoxă, de stil baroc târziu, realizată după separarea ierarhică a

bisericilor ortodoxe
5. 1872- 1874, reparată în 1894, după un incendiu devastator
6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…” etc.

4. 1. Turnu, Biserica Romano-Catolică şi ansamblul fostului Castel
Marczibanyi, sat Turnu, Pecica, judeţul Arad.

2. Arhitecturi majore (edificiu de cult şi anexa castelului Marczibanyi)
3. Str. 5 (cf. planşe)
4. Biserică Romano-Catolică, de stil baroc, cu parcul aferent, terenul ei fiind

adiacent celui al castelului familiei Marczibanyi, din care a rămas o anexă
de stil compozit cu elemnte neoclasice; incinta castelului conţinea
reşedinţa propriu-zisă şi un parc

5. 1753, când este menţionată ridicarea de către familia Marczibanyi a
Bisericii Romano-Catolice, Castelului şi şcolii de lângă biserică

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…”, Harta cca. 1850 etc.

5. 1. Turnu, Biserica Ortodoxă Română, sat Turnu, Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Intersecţie Str. 10- Str. 7 (cf. planşe)
4. Biserică ortodoxă, de stil baroc provincial, care suprapune o biserică mai

veche de lemn; situl conţine şi elemente ale vechii aşezări medievale, a
cărei formă finală este figurată pe Harta din cca. 1782-1785, realizată
înainte de sistematizarea satului

5. cca.1760, biserica fiind ridicată pe locul vechii biserici ortodoxe, din lemn,
amintită la 1759 (1755); situl este susceptibil de a dăposti urmele aşezării
medievale (sec. XIII-XVII), sigură fiind planimetria zonei în faza târzie,
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dinainte de sistematizare
6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…”, Harta cca. 1782-1785, Harta cca.

1850 etc.

6. 1. Turnu, Biserica Ortodoxă Sârbă,  sat Turnu, Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult şi parcul înconjurător)
3. Intersecţie Str. 1- Str. 6 (cf. planşe)
4. Biserică Ortodoxă, de stil baroc provincial târziu, cu parcul aferent
5. 1875, când comunitatea sârbă îşi construieşte biserica Naşterea Maicii

Domnului, după separarea ierarhică a bisericilor ortodoxă sârbă şi ortodoxă
română

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…”, Harta cca. 1850 etc.

Alte sisteme de protecție propuse.

Situri arheologice
Am specificat mai sus că există un număr mare de situri arheologice descoperite în
deceniile trecute şi recent, prin studiul arheologic realizat de către Complexul Muzeal
Arad în 2013. Două dintre ele sunt protejate prin Legea 422 şi Lista Monumentelor
Istroice actualizată în 2010, situaţie pe care am menţinut-o, cu unele modificări şi prin
acest studiu. Restul, dintre care unele sunt importante pentru istoria aşezărilor şi a
întregii zone a cursului final al Mureşului, nu sunt propuse să devină monumente
istorice.
În compensaţie, după cum am arătat anterior, consider că, dat fiind marcarea lor pe
hărţi (necesară definirii de principiu a evoluţiei sistemului de aşezări din zonă) şi
deosebit de exactă (pe baza coordonatelor specificate de studiul arheologic), pe
planurile PUG-ului (Situaţia Existentă şi Situaţia Propusă), Regulamentul care va
însoţi PUG-ul poate reglementa într-un mod optim protecţia lor. În concluzie, propun
ca Regulamentul să fie astfel alcătuit încât să-i permită Primăriei să semnaleze
proprietarilor sau utilizatorilor faptul că deţin situri arheologice, anticipându-se unele
restricţii în abordarea lor. Ele sunt necesare pentru a nu fi periclitate prin lucrări
viitoare şi pentru a permite (în cazul unor lucrări sau amenajări care duc la
descoperiri arheologice fortuite), descărcarea de sarcină arheologică şi, eventual,
reproiectarea obiectivelor. Această manieră de reglementare are supleţe şi se sprijină
pe cooperarea administraţiei locale şi a instituţiilor care au competenţă în acest
domeniu.

Urbanistică
În capitolele anterioare am arătat evoluţia celor patru aşezări ale Pecicăi şi
elementele valoroase din punct de vedere urbanistic, între care cele mai valoroase
sunt reţeaua stradală şi sistemul de lotizare. Este inutil să reiau argumentaţia privind
perenitatea acestor morfo-structuri, relaţia cu evoluţia socio-economică şi culturală a
colunităţilro respective şi valoarea lor materială. Datorită acestei realităţi, este
necesar ca Regulamentul însoţitor al PUG-ului să propună un sistem de protecţie a
acestora, suplu dar eficient. Acest sistem ar preîntâmpina acţiuni constructive sau de
amenajare care să deterioreze echilibrele locale sau zonale, să afecteze domeniul
public (forma străzii sau spaţiului public respectiv, coerenţa fronturilor stradale etc.)
sau pe riverani. Am în vedere edificările de “palate” din ultimele două decenii din
zona de nord a Pecicăi (Strada1, în jumătatea ei vestică şi strada 112) care,
nerespectând regulile bazice urbanistice, au deteriorat grav imaginea oraşului în
zona drumului de tranzit care îl traversează pe direcţia şi din direcţia punctului de
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frontieră, precum şi pe vecinii imediaţi.
Deasemenea, am insistat asupra valorilor urbanistice şi cu consecinţe favorabile
asupra sănătăţii publice ale aliniamentelor de arbori din Pecica, Turnu şi Sederhat,
care realizează nu numai o protecţie a gospodăriilor faţă de noxele drumurilor, ci şi
imagini plăcute şi dinamice (temporal şi spaţial) ale spaţiilor publice respective. Ele
trebuiesc protejate ca atare şi interzisă orice defrişare locală sau la scara întregului
aliniament, din orice motiv sau cu orice scop.
În aceeaşi măsură, am insistat asupra valorii unor amenajări de spaţii verzi compacte
(Parcul-scuar din centrul vechi al Pecicăi şi cel din jurul Bisericii Romano-Catolice din
Pecica, scuarul Bisericii Romano-Catolice din Turnu, spaţiul verde din jurul Bisericii
Ortodoxe Sârbe din Turnu), vecinătatea Mureşului pentru Pecica şi Bodrogu Vechi,
precum şi cursul învezit al pârâului din Turnu. Şi ele trebuiesc protejate prin
regulament împotriva oricăror acţiuni de “corecţie” sau de diminuare a lor. Dealtfel,
aceste prevederi ar fi în consonanţă cu politicile europene în domeniul sănătăţii
publice (fizică şi psihică), impunând realizarea de amenajări peisagere pentru orice
investiţie, anumite suprafeţe de spaţiu verde pe cap de locuitor etc.

Arhitecturi minore (locuinţe)
În oraşul Pecica şi satele Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi există, încă, un număr
de locuinţe tradiţionale din sec. XIX (chiar de sfârşit de secol XVIII), care sunt
intreţinute ca atare şi pot funcţiona ca reper în protecţia elementelor de tradiţie şi
model în edificarea noilor arhitecturi. Ele sunt caracterizate prin volume simple (casa
dreptunghiulară perpendiculară pe stradă şi acoperită în două ape, pridvor de-
alungul casei, spre curte), materiale tradiţionale (ziduri din pământ bătut sau
materiale compozite (lemn, văiugă, cărămidă arsă), structură a plaşeelor şi şarpantă
din lemn şi învelitoare din ţiglă solz). Casele au anexe diverse, între care o bucătărie
de vară, magazie şi atelier etc. Gardurile spre stradă sunt integral din lemn sau cu
stâlpi de cărămidă. Ele au fost edificate de toate etniile din zonă (români, unguri,
sârbi, slovaci etc.), reprezentând cea mai concludentă dovadă a schimburilor
interculturale ale zonei.
Cel mai eficient şi elastic sistem de protecţie propus de PUG, este instituirea, prin
Regulamentul de Urbanism, a unor reguli de edificare care să se inspire din acest
mod de locuire, care are numeroase calităţi estetice, de durabilitate/ fiabilitate,
confort, întreţinere şi consum energetic economice etc. Aceste reguli vor putea
asigura o coerenţă urbanistică şi arhitecturală care nu poate fi observată în edificările
din ultimele două decenii, dar este de dorit pentru viitor.

”Studiu piesagistic al Orașului Pecica, județul Arad” a fost întocmit de către o
echipă aparținând SC ICEBERG SRL Timișoara.
Concluzille studiului au enunțat atât zonele valoroase din punct de vedere peisagistic
cât și pe cele fragile, dar și o ordonare a propunerilor în zone cu intervenții
restricționate, controlate sau direcționate.

Sinteza disfuncționalităților.
Peisajul agricol.

- Imaginea generală este una de peisaj rural, ceea ce nu este un punct slab,
ținând cont că zona este una rurală. Satul joacă un rol important în cultura
noastră, fiind o structură socială cu o mentalitate aparte și cu o cultură proprie
tradițională. Ceea ce lipsește peisajului este organizarea riguroasă și
imaginea îngrijită a acestor terenuri.



283

Peisajul mixt (agricol-extractiv).
- Exploatarea acestor resurse crează peisaje vulnerabile/fragile care au nevoie

a fi incluse în programe de amenajare peisageră durabilă.

Peisajul forestier.
- S-au petrecut transformări esenţiale şi în ce priveşte asociaţiile vegetale ale

pădurilor. Azi, cu excepţia pădurii naturale, luxuriante de galerie din Prundu-
Mare, restul formează deja păduri derivate, adică artificiale.

Peisajul de luncă.
- În mare parte este zonă a ariei protejate, iar accesul este limitat și controlat.

Pentru aceasta, traseul trebuie amenajat pentru a putea fi utilizat și să
protejeze cât mai bine natura.

- Zona Bodrogu Vechi este o zonă a Mureșului inundabilă, la fel cum eroziunea
malurilor este și ea o problemă.

- Punerea în valoare a peisajelor, zona care nu este arie protejată este puțin
cunoscută sau utilizată ca zonă de agrement.

PECICA.
- zonă centrală nu este unitară, zona cuprinsă între Biserica Romano-catolică și

zona monumentul învecinat blocurilor de locuințe;
- mobilierul urban (bănci, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat, panouri de

informare, stații de biciclete) nu este unitar și nu este reprezentativ zonei
monument istoric;

- nu sunt locuri de stat și în Piața Regelui Mihai;
- locul de joacă existent în apropierea Primăriei este prea mare și amplasarea

lui nu este optimă;
- zona centrală - zona verde - este fragmentată, nu e un spațiu fluid;
- lipsește culoarea și textura din amenajările peisagere, în special în scuaruri și

în fața instituțiilor publice;
Recomandări privind scuarul Ansamblului urban Pecica, numit „Parcul Sfânta
Treime”:

- insuficiente bănci, în special în locuri umbrite, panoul de informare este
degradat și neadecvat;

- intrărilor nu sunt marcate/accentuate;
- la statuia Sf. Nepomuk lipsesc bănci, precum și arbuștii sau alte plante anuale

ornamentale;
- nu este luminată statuia.

Spațiul verde din zona blocurilor de locuințe situate între Str.112, 110, 114 și DN E68
- între blocurile de locuințe nu este vegetație (arbori și arbuști ornamentali);
- nu sunt locuri de stat;
- lipsește locul de joacă.
- Lipsa de spațiu verde și a locurilor de joacă, mai ales pentru zonele care nu au

în apropiere astfel de spațiu.
- În zona Complexului Europa, la intrarea în localitate, zona de case nu este

protejată de zgomotul sau praful rezultat din traficul de pe DN E68.
Aliniamentele de arbori:

- aspectul rural datorat alinaimentelor realizate din pomi fructiferi;
- realizarea de noi aliniamente de arbori acolo unde lipsesc sau înlocuirea celor

îmbătrânite sau neadecvate;
- plantarea, tutorarea, întreținerea și toaletarea arborilor corespunzătoare.
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- La instituțiile școlare și grădinițe amenajarea spațiului verde sau îmbunătățirea
celui existent;

- Lipsa spațiului verde sau insuficient în jurul bisericilor și lăcașelor de cult.
- Cimitirele: nu există o sistematizare clară a aleilor și a locurilor de veci, un

regulament care să stipuleze ce nu/este permis în incinta cimitirelor și care să
poată fi consultat la fața locului.

- Fântâniile: în afară de fântâna Momacul, celălalte fântâni au nevoie de o
reamenajare pentru a asigura umbra la locurile de stat dar și îmbunătățirea
aspectului din punct de vedere estetic.

Alte zone:
- Zona de agrement: malul Mureșului insuficient pus în valoare.  Necesitatea

unui spațiu destinat petrecerii timpului liber al locuitorilor la sfârșit de
săptămână, pentru petrecerea timpului în aer liber. Lipsa unui spațiu mai mare
cu loc de joacă care să conțină echipamente complexe.

- Sensurile giratorii: îmbunătățirea lor din punct de vedere estetic și folosirea lor
pentru „promovarea/emblemarea” orașului.

- Stațiile de autobuz: nu protejează călătorii de condițiile climatice nefavorabile
(ploaie, vânt, arșiță), nu au locuri de stat. Nu sunt atractive din punct de
vedere estetic.

TURNU
- Scuarul existent necesită lucrări de reamenajare (curățarea vegetației,

înlocuirea mobilierului existent etc). Includerea locului de joacă în scuar,
deoarece nu există spațiu unitar. R Realizarea de aliniamente cel puțin pe
străzile din apropierea drumului național.

- Mobilierul urban nu este unul unitar.
- Amenajarea și protejarea malurilor râului care traversează localitatea.

SEDERHAT
- Nu există scuar/parc în localitate sau alte instituții publice, astfel că nu este

evident care spațiu reprezintă centrul localității.
- Mobilierul urban nu este unul unitar.
- Lucrări de îmbunătățire a utilităților.

BODROGU VECHI
- Nu sunt accentuate punctele forte ale localității pentru a atrage alți viitori

proprietari în zonă.
- Mobilierul urban nu este unul unitar.
- Amenajarea și protejarea malurilor râului care traversează localitatea.
- Inexistența unui centru al localității bine conturat.
- Amplasarea pubelelor pentru colectarea deșeurilor sunt amplasate facil pentru

utilizator/manipulator dar inestetic.
- Nu se poate ajunge în localitate cu un mijloc de transport în comun.

Măsuri. Propuneri.
Peisajul agricol.

- Integrarea naturii în peisajul agricol precum și păstrarea arborilor într-un astfel
de peisaj reprezintă o înțelegere asupra esteticului dar și conștietizarea
beneficiilor aduse de vegetație în viața oamenilor. Se poate îmbina foarte
bine partea practică cu cea estetică.

Peisajul mixt (agricol-extractiv).
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- Îmbunătățirea acestor peisaje este una limitată, una din soluții fiind ecranarea
acestor sonde cu ajutorul vegetației, de exemplu plantarea de arbori. Aceasta
ar determina investiție în plus pentru exploatator și amplasarea acestor sonde
pe suprafețe nu atât de întinse.

Peisajul forestier.
- Protejarea pădurilor, în special a celor naturale, luxuriante de galerie din

Prundu-Mare, dar și pentru celălalte limitarea și controlarea defrișărilor.
Efectuarea lucrărilor specifice de regenerare și întreținere a pădurilor,
realizate de autoritățiile în domeniu. Amenajarea cât mai facilă pentru plimbări
în natură, astfel accesul fiind indirect controlat. Promovarea și dezvoltarea
traseelor de bicicletă prin pădure și marcarea corespunzătoare a zonelor care
pot fi vizitate.

Peisajele de luncă.
- Reprezintă principala atracţie a zonei Lunca Mureşului, element principal Râul

Mureş, cu cele 40 de insule din interiorul parcului, plaje de nisip şi tunelurile
formate de sălciile care se apleacă deasupra apei. În zona ariei protejate pot fi
urmărite din observatoare special construite speciile de păsări reprezentate de
populaţii impresionante. Există prouneri de amenajare pentru Bălțile Bezdin
(traseu tematic).

- Exemple de amenajare a malurilor râului Mureș pe tronsonul Târgu Mureș -
comuna Sângeorgiu de Mureş (2011), în cadrul unui workshop internațional
Masterat International de Arhitectură Peisageră, în urma căruia a fost elaborat
un concept numit „Mureş River Greenway Concept”: utilizarea în diverse
forme a terenului, dar în general punerea în valoare a peisajelor tipice de-a
lungul unei ape fiind un mediu preferat pentru plimbările în natură. În zonele
care nu sunt protejate se pot desfășura diverse sporturi care să folosească
râul Mureș.

PECICA
Localitatea Pecica a fost declarată oraș în anul 2004. O perioadă lungă de timp a fost
considerată cea mai mare comună a țării, iar până în anii ‘60 din punct de vedere
administrativ a fost compusă din Pecica Română (partea de est) și Pecica
Maghiară/Rovine (partea de vest).  Actuala administrație a orașului Pecica s-a
preocupat de dezvoltarea orașului implementând proiecte și a realizat câteva studii
care să ajute în luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea orașului.
Unul dintre ele este lucrarea realizată de dr. arh. T. O. Gheorghiu: „Studiu istoric

preliminar în vederea finalizării PUG Pecica, Județul Arad” care propune extinderea
Ansamblului urban Pecica, pe direcția nord-est ceea ce ar presupune câteva
schimbări și în spațiul verde central:

Zona centrală:
- întreaga zonă centrală să fie unitară, pornind de la Biserica Romano-catolică

până la monumentul învecinat blocurilor de locuințe;
- mobilierul urban (bănci, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat, panouri de

informare, stații de biciclete) să fie unitar și reprezentativ zonei monument
istoric;

- amplasarea locurilor de stat și în Piața Regelui Mihai;
- locul de joacă existent în apropierea Primăriei să fie mutat în apropierea

blocurilor de locuințe și pe o suprafață mai mică;
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- reamenajarea și structurarea zonei centrale astfel încât zona verde să fie
păstrată într-o proporție cât mai mare, fiind nefragmentată;

- plantarea grupurilor de arbuști ornamentali (prin flori, frunze sau fructe), în
special în scuaruri și în fața instituțiilor publice;

Scuarul Ansamblului urban Pecica, numit „Parcul Sfânta Treime”:
- completarea cu bănci și realizarea de locuri umbrite, înlocuirea panoului de

informare;
- marcarea intrărilor prin plantarea de arbuști și alte plante ornamentale;
- la statuia Sf. Nepomuk: amplasarea de bănci, plantarea de arbuști sau plante

anuale ornamentale prin coloritul frunzelor sau flori dar care nu necesită multă
lumină;

- realizarea unui sistem de iluminat al statuii.

Spațiul verde din zona blocurilor de locuințe situate între Str.112, 110, 114 și DN
E68:

- amenajarea spațiului existent între blocurile de locuințe prin plantarea de
vegetație (arbori și arbuști ornamentali);

- amplasarea locurilor de stat;
- realizarea unui mic loc de joacă.
- Identificarea altor terenuri care pot fi amenajate ca spațiu verde și loc de

joacă, pentru zonele care nu au în apropiere astfel de spațiu.
- Protejarea zonei de case aflate în apropierea intrării în localitate (DN E68), în

zona Complexului Europa. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unui
„ecran” verde, adică înălțarea terenului și plantarea vegetației pe el, astfel
având un rol funcțional/ecologic și estetic.

Aliniamentele de arbori:
- înlocuirea pomilor fructiferi cu arbori ornamentali pentru a nu se menține

aspectul rural;
- alegerea speciilor pentru aliniamente trebuie să fie făcută ținând cont de:

climă, forma și talia arborelui (amplasamentul pote avea cabluri sau alte
utilități care să împiedice dezvoltarea), rezistența la poluare, esență tare și
care se pretează la tunderi;

- plantarea, tutorarea, întreținerea și toaletarea arborilor să fie făcută de către
firme specializate, ținând cont de recomandările specialiștiilor în domeniu.

Instituții publice și alte zone publice:
- La instituțiile școlare și grădinițe amenajarea spațiului verde necesită:

plantarea de arbori și arbuști, amplasarea de bănci, echipamente de joacă
corespunzătoare vârstei (acolo unde spațiul permite), precum și amenajarea
terenurilor de sport acolo unde nu s-a realizat încă.

- Majoritatea bisericilor nu au spațiu verde suficient, încât să permită
amenajarea de scuaruri și locuri de odihnă. Este ideal să existe un spațiu de
reculegere în natură, având în vedere activitatea acestor instituții. Din cele
șapte lăcașe de cult, doar două dintre ele au un spațiu verde generos și cu
vegetație matură, frumos dezvoltată. Aspectul general poate fi îmbunătățit prin
plantarea de arbuști și plante ornamentale cu flori, realizarea unor grupuri de
arbori foioși și rășinoși. Amenajările de acest fel au rolul de a atrage și a se
deschide spre vizitator, de a relaxa și destinde.

- Cimitirele: se recomandă marcarea/accentuarea intrărilor (mai puțin la
Cimitirul Romano-catolic), regularizarea și realizarea unor alei care să



287

îndeplinească nevoile utilizatorilor, delimitarea clară a locurilor de veci și
uniformizarea lor. Un regulament de funcționare care să cuprindă și câteva
reguli elementare (de exemplu interzicerea plantelor artificiale, existența unui
spațiu pentru depozitarea unor stropitori și acces la apă etc) ar sistematiza
atât partea construită cât și vegetația din interiorul lor.

- Fântâniile: două din cele trei fântâni ale localității necesită câteva îmbunătățiri.
Fântâna de pe Str. 401 nu are vegetați în jurul ei, vara fiind în plin soare. În
fața acesteia este amplasată o stație de măsurare a aerului, ceea ce
blochează vederea spre fântână. Tot lângă fântână există un stâlp de înaltă
tensiune care ar trebui mascat cu vegetație dacă altă soluție tehnică nu există.
Fântâna din centru are arbori plantați în jurul ei, dar sunt arbori cu frunza
roșie, fântâna având nuanțe roșiatice accentuate de arborii plantați. Pe
trotuarul spre partea carosabilă, în alveole, sunt plantate exemplare de Thuja
sp. (tuia) care împiedicătrecerea. Acestea ar trebui înlocuite cuarbori care să
formeze coroană de la o înălțime care permite trecerea pietonilor, cu frunze
verzi și trunchi deschis la culoare pentru a atenua din roșul generat. Fântâna
este poziționată la intersecția Str.2 cu Str.3, un spațiu mare care ar putea
genera o piațetă în cadrul Ansamblului Urban propus spre extindere.

- Zona de agrement: în apropierea malului Mureșului există baza de sport care
ar putea să cuprindă și o zonă de agrement. Astfel, un spațiu destinat
petrecerii timpului liber al locuitorilor la sfârșit de săptămână, ar răspunde la
câteva din cerințele cetățenilor. În „Raportul de cercetare PUG 2017”
coordonat de către lector univ. dr. Delia Nadolu, pecicanii și-au exprimat
dorința de a avea un ștrand în localitate și alte spații care să îi atragă în afara
gospodăriilor pentru petrecerea timpului în aer liber. Aici se poate amenaja și
un spațiu mai mare cu loc de joacă care să conțină echipamente complexe,
alte terenuri de sport decât cele existente (de exemplu un teren de minigolf,
tiroliană, panou de cățărat, tir, teren de tenis etc).

- Sensurile giratorii: aceste intersecții, pe lângă faptul că pot fi îmbunătățite din
punct de vedere estetic, pot fi folosite și ca spațiu de „promovarea” a orașului.
De exemplu, în intersecția care duce spre Centru sau Nădlac, poate fi
amenajată cu tematica pâinii (gen cuptor de pâine, ustensile utilizate în
procesul de fabricare al pâinii etc). Fiind o intersecție mare, chiar și cei care
doar tranzitează localitatea, vor identifica cu ușurință orașul. Și celălalte
sensuri giratorii pot fi amenajate tematic sau cu alte elemente, pe lângă cele
vegetale.

- Stațiile de autobuz: acest mobilier trebuie să protejeze călătorii de condițiile
climatice nefavorabile (ploaie, vânt, arșiță) și să existe locuri de stat. Atât în
Pecica, cât și în localitățile care îi aparțin (Turnu, Sederhart și Bodrogu Vechi)
nu corespund atât din punct de vedere estetic cât și funcțional. Nu au loc de
stat, nu protejează de arșiță și nu sunt identice fapt care ar sugera că aceste
localități aparțin de aceeași administrație locală.

TURNU
- Reamenajarea Scuarului existent prin curățarea vegetației îmbătrânite sau

degenerate, plantarea de arbuști și înlocuirea mobilierului, precum și
refacerea împrejmuirii deteriorate. Amenajarea este punctuală, locul de joacă
fiind separat de scuar, neavând nici o conexiune cu spațiul verde din jurul
bisericii. Este un teren mare care poate fi tratat ca un spațiu unitar, astfel încât
spațiul verde din jurul bisericii, scuarul și locul de joacă să fie un singur parc.
Reamenajarea acestui spațiu se poate face prin trasarea unuor alei care să
faciliteze circulația pietonală dinspre școală/biserică până la oficiul poștal,
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amplasarea de bănci și plantarea de arbori pentru crearea unor zone cu
umbră. Accentuarea spațiului se poate face prin contrastele de culoare
realizate cu ajutorul grupurilor de arbuști precum și a plantelor perene
ornamentale prin flori. Acest lucru ar da o identitate localității (este în
vecinătatea drumului național), ar conecta aceste spații care acum sunt izolate
și ar fi locul de întâlnire și petrecere a timpului în aer liber al locuitorilor. Locul
de joacă ar putea fi mutat încât să nu mai fie în imediata vecinătate a drumului
național, astfel eliminând riscul de accidente în cazul traversării unui copil
nesupravegheat precum și atenuarea poluării datorită traficului auto.

- Realizarea de aliniamente cel puțin pe străzile din apropierea drumului
național.

- Mobilierul urban nu este unul unitar, de aceea este nevoie găsirea unuia
potrivit, care să se regăsească și în celălate localități (Sederhat și Bodrogu
Vechi).

- Amenajarea și protejarea malurilor râului care traversează localitatea.

BODROGU VECHI
- Bodrogu Vechi este o localitate mică, unde locuitorii stau de obicei sezonier.

Astfel, localitatea poate avea un caracter de „sat de vacanță”, fiind o zonă
liniștită, ideală pentru orășenii care își doresc o casă care să nu fie foarte
departe de oraș dar suficient de izolată pentru a se bucura de liniștea naturii.
Mureșul din vecinătate oferă peisaje minunate, iar pentru iubitorii pescuitului
este un plus. Pădurea din apropiere, precum și Schitul „Sfânta Parascheva”,
sau chiar Mânăstirea „Hodroș-Bodrog”, sunt locuri ideale pentru reculegere și
relaxare, unde liniștea căutată poate fi regăsită.

- Nu există instituție de învățământ, poștă sau o altfel de reprezentare a
administrației locale. În momentul de față nu este nevoie de astfel de instituții
în localitate. Dacă se păstrează caracterul de „sat de vacanță”, acestea nici nu
vor fi necesare, localitatea aparținând de administrația locală Pecica.

- Mobilierul urban nu este unitare și la fel cu cel din celălalte localități, de aceea
este nevoie de găsirea unuia potrivit pentru acestea.

- Piațeta din centrul satului ar putea deveni un punct atractiv prin amenajarea lui
cu mai multe locuri de stat, fiind punctul central al localității.

- Locul de colectare al deșeurilor nu este bine amplasat, fiind prea aproape de
acest spațiu care se dorește centrul localității. Se recomandă găsirea altei
locații care să fie accesibilă pentru manipulare, dar nu atât de vizibilă.

- Nu există stație de autobuz, astfel că nu există posibilitatea de a ajunge în sat
cu un mijloc de transport în comun.

SEDERHAT
Sederhat este o localitate mică, neexistând spațiu public (parc, loc de joacă, piațetă
sau spațiu verde în jurul bisericii) care să determine localnicii să interacționeze sau
să petreacă timp împreună, în afara gospodăriilor. Există o singură biserică, ceea ce
în comparație cu Turnu arată că această localitate are mai puțini locuitori. Nu există
școală, poștă sau birou care să reprezinte administrația locală, aparținând de Pecica.
Mobilierul urban nu este unul unitar și la fel cu cel din celălate localități, de aceea
este nevoie găsirea unuia potrivit pentru acestea. Sistematizarea este una simplă,
dar necesită îmbunătățiri ale utilităților (asfaltarea drumului, facilitarea transportului în
comun, iluminatul etc).

Studiul ”Tipuri de proprietate” a fost întocmit de NB TOPCAD OFFICE SRL
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Mândruloc.
Studiul a avut la bază suportul topo-cadastral actualizat, precum și HG 977/2002
privind domeniul public al UAT Pecica și lista de inventariere a domeniului privat al
UAT Pecica pusă la dispoziție de Primăria Pecica.
Studiul a identificat poziția spațială a tuturor proprietăților de stat de pe teritoriul UAT
Pecica.

Studiul ”Infrastructura tehnico-edilitară” a fost întocmit de către o echipă
pluridisciplinară la care au participat SC DELTA PROJECT SRL Timișoara și SC
ICEBERG SRL Timișoara.
Studiul a scos în evidență faptul că din punct de vedere tehnico-edilitar, Orașul
Pecica nu are toate utilitățile asigurate.
Principalele disfuncționalități ale echipării tehnico-edilitare sunt următoarele:

- Lipsa unui sistem centralizat de apă potabilă la Turnu, Sederhat și Bodrogu
Vechi;

- Lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajeră la Turnu, Sederhat și
Bodrogu Vechi;

- Lipsa unor surse centralizate necesare producerii căldurii casnice (rețele
de gaze naturale sau termoficare) la Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi;

- Lipsa  unui sistem de filtrare și separare hidrocarburi a apelor de ploaie
înainte de evacuarea în canalele de desecare sau emisari, în toate cele trei
localități;

Principalele măsuri propuse din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare sunt
următoarele:

- înființarea unui sistem centralizat de apă potabilă la Turnu, Sederhat și
Bodrogu Vechi;

- înființarea unui sistem centralizat de canalizare menajeră la Turnu,
Sederhat și Bodrogu Vechi;

- extinderea rețelelor de gaze naturale la Turnu și Sederhat;
- înființarea unui sistem de filtrare și separare hidrocarburi a apelor pluviale,

atât la Pecica cât și la Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi.

Studiul ”Evoluția socio-demografică a Orașului Pecica” a fost întocmit de către
Centrul de diagnoză socială – Centrul de Inovare și Antreprenoriat din cadrul UVT
Timișoara.

În ceea ce privește evoluția demografică, concluziile sunt următoarele:
- Conform datelor oficiale, ca evoluție în timp, se constată un trend ușor

descrescător a populației din orașul Pecica și satele aparținătoare;
- Se constată însă o ușoară îmbătrânire a populației față de 2002 când

vârsta medie era de 37.7 (35.9 pentru bărbați și 39.5 pentru femei);
- La nivelul orașului Pecica nu sunt diferențe semnificative între valorile

vârstei medii în 2017 față de 2011 (atât la general cât și pentru fiecare gen
în parte). În privința comparației între localități se observă o ușoară
tendință mai accentuată de îmbătrânire în Turnu unde vârsta medie era
în 2011 de 41.5 ani;

- Comparativ cu situația existentă în 2002, grupul etnic de români a rămas
relativ stabil (de la 7431 a scăzut la 7361), în schimb grupul de maghiari a
scăzut semnificativ (de la 4238 în 2002 la 3316 în 2011) și de asemenea
grupul de romi (de la 1092 la 996);

- Pe fondul unei ușoare descreșteri a populației se constată o scădere a
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grupului creștin ortodox (de la 7685 în 2002 la 7312 în 2011) precum și a
grupului romano-catolic (de la 4279 în 2002 la 3414 în 2011);

- Se poate observa cu ușurință tendința de îmbătrânire a populației, prin
reducerea numărului de elevi/studenți și creșterea ponderii populației
ocupate precum și a pensionarilor (cu 5%). Reducerea ponderii populației
neocupate (șomeri, casnici, întreținuți etc) reprezintă un indicator al
creșterii economice resimțite de comunitate;

- În privința fondului de locuințe se constată o îmbunătățire a calității
acestora, atât din punct de vedere al dimensiunii acestora (suprafața
camerelor) cât și din punct de vedere al dotărilor (alimentarea cu apă a
crescut de la 39% în 2002 la 70% în 2011).

Studiul ”Analiza factorilor interesați. Anchete sociale” a fost întocmit de către
Centrul de diagnoză socială – Centrul de Inovare și Antreprenoriat din cadrul UVT
Timișoara.
Studiul a fost întocmit pe baza unor metodologii sociologice complexe, documentare-
chestionare anonime-interviuri și a scos la iveală anumite aspecte de ordin
sociologic, menționate în cele ce urmează.

În ceea ce privește anchetele sociologice, concluziile studiului sunt următoarele:
- O primă imagine este aceea a unei mulțumiri aproape generale cu

privire la evoluția localității în ultimul an. Evoluția localității este
percepută în proporție de peste 33% ca potrivită. Dacă cumulăm categoriile
evoluție bună si foarte bună rezultă că o proporție de aproape 50% dintre
respondenți consideră că evoluția localității este favorabilă. La polul opus,
doar 17,6 percep evoluția localității ca fiind una slabă.

- Ce admiră oamenii în orașul lor? Admiră în primul rând orașul propriu-zis,
peisajul, centrul, spațiul geografic în care se află. (49%). Admiră apoi
comunitatea, stilul uman de conviețuire. (23,1). Au fost și respondenți care
au răspuns punctual: Ferma de bivoli, Muzeul digital, Mamocul.

- Dacă privim descriptiv polarizarea afirmațiilor despre propria localitate,
putem spune că oamenii consideră că trăiesc într-o localitate în primul
rând frumoasă, puțin zgomotoasă, dar care are aerul oarecum poluat
în special de la gazele de la mașini.

- Ierarhizând încrederea cetățenilor în instituțiile locale după criteriul
încredere mare și foarte mare se observă următoarea clasificare: biserică,
școală, primărie, prefectură. Se remarcă totuși că gradul de încredere
ridicat acordat bisericii este dublu fată de cel acordat prefecturii. Procentele
se uniformizează când se adaugă categoria de încredere potrivită, scorurile
tuturor instituțiilor fiind între 65%-70%. Prin urmare rămâne un procent
relativ mic de respondenți ce nu au încredere în instituțiile locale (23%-
35%)

- Au fost colectate o multitudine de problematici pe care cetățenii le sesizează
și le consideră rezolvabile de către primarul localității. În acest context
problema considerată ca fiind cea mai stringentă (39%) este cea a
infrastructurii, problemă apărută în principal ca starea drumurilor, traficul
intens și extinderea pistelor de biciclete. Pe locul doi instituțiile, mai ales
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spitalul și școala, sunt cele care necesită intervenții din partea primăriei pentru
reabilitare, reparare, recondiționare. Urmează apoi, la distanțe relativ mari, dar
cu valori procentuale apropiate, o altă serie de problematici: spațiul verde
(9,4%), locuri de muncă (8%), problemele de apă și canalizare (6,8). Unii
respondenți s-au orientat în răspunsuri mai mult spre probleme personale
(confortul locativ) sau de petrecere a timpului liber (necesitatea construcția
unui ștrand, cinema).

- Respondenții, fiind rugați să ierarhizeze anumite aspecte privitoare la
localitate, folosind o scală de la foarte nemulțumit la foarte mulțumit, au
generat o ierarhie in care iluminatul public este aspectul cel mai pozitiv, iar
starea drumurilor si trotuarelor aspectul cel mai negativ. La polul aspectelor
pozitive s-au mai situat ordinea și liniștea publică și serviciul de colectarea
gunoiului, iar la polul aspectelor generatoare de nemulțumiri s-au aflat
poluarea și transportul în comun.

- La lucrurile ce trebuie îmbunătățite se află tot infrastructura pe primul loc cu
drumurile, trotuarele și parcările. (29,07). Pe locul doi s-a menținut dorința
de a intervenii în reabilitarea sau construcția instituțiilor: spital, școală,
cămin, azil.(20,93%). Urmează apoi, cu procente aproape egale, dorința de
a avea modalități mai diversificate de petrecere a timpului liber (12,08%) și
problemele legate de canalizare (11,52%). Deși problema poluării, a
curățeniei și a ordinii publice a apărut pe primul loc în procent de 10,3% ,
valorile relativ mici de pe locul 2 si 3 au făcut ca mediana să nu aibă o
valoare care să claseze acest set de problematici între primele trei.

- În ceea ce privește confortul, dotările din gospodăria personală, oamenii în
proporție de peste 60% sunt mulțumiți și foarte mulțumiți. Procentul mic a
celor nemulțumiți (12,2%) relevă automulțumirea cvasigenerală raportată la
condițiile de trai.

- 75,5% din locuitori orașului sunt legați la rețeaua de apă, iar din aceștia
62,4% sunt mulțumiți de calitatea apei. Această arată posibilele neajunsuri
ale rețelei de apă curentă din localitate. Cei conectați la rețeaua de
canalizare au un procent foarte apropiat de cei conectați la rețeaua de apă
(71,2%), dar problemele lor pe această componentă par să fie mai mici
(28,3%).

- Din cele patru afirmații propuse: Îmi cunosc foarte bine vecinii; Toţi locuitorii
din localitate se înţeleg foarte bine între ei; Mă pot baza oricând pe sprijinul
vecinilor; Aş vrea să mă mut în altă parte a localității, numai ultima a spart
liniaritatea de plasare în jurul răspunsului de mijloc. Majoritatea 74,4% au
răspuns că în măsură mică și foarte mică își doresc să se mute în altă parte a
localității, ceea ce relevă o apreciere pozitivă a stilului de locuire propriu.

- La întrebarea directă asupra mulțumirii relativ la propria locuință numărul
extrem de mic al nemulțumiților (3.2%), întregește tabloul unei mulțumiri
generale asupra spațiului locativ personal.

- Gradul mare de respectare a tradițiilor sau percepția acestei respectări
(48,4) arată caracterul predominant rural al localității. Această ruralitate se
manifestă mai ales la nivel de mentalitate, ceea ce face să ducă la dorința
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de perpetuare a tradiției locale indiferent dacă acestea mai sunt sau nu în
concordanță cu condițiile externe.

- Dacă mentalitatea se conturează rurală prin dorința de păstrare a tradiției,
comportamentul oamenilor se relevă urban, cel puțin prin sursele de
procurare a hranei (71,1 din magazine și supermarket). Piața păstrează și
ea un procent ridicat de procurare a hranei, aici existând o nostalgie a
vechii piețe-târg. Faptul că oamenii au o locuire urbană face ca procentul
de procurare a hranei din gospodăria proprii să fie relativ mic (37,5%), iar
relația de vecinătate din perspectiva acestui criteriu să fie aproape
inexistentă (0,3%).

- Oamenii se pare ca preferă, atunci când au timp liber, să și-l petreacă în
egală măsură acasă și în oraș (52,7%). Dacă cumulăm valoarea centrală
cu răspunsul mai mult acasă se ajunge la un procent de aproape 80%,
ceea ce înclină balanța de petrecere a timpului liber în spațiul domestic.
Această observație corelată cu procentele celor ce-și petrec timpul doar
acasă (9,6%) sau doar în oraș (2,1), conduc spre concluzia că dorința de a
petrecerii timpului liber mai mult în spațiul privat decât în spațiul public este
mai mare.

- Analizând tabloul de activități făcute în timpul liber observăm că doar
plimbările, prietenii, sportul, bicicleta sunt activități ce se desfășoară în
afara locuinței proprii. Acestea însumează aproximativ 36%. Restul
activităților sunt de interior, acasă cu familia. Această situație întărește
concluzia de mai sus și anume aceea de preferare a spațiului privat (sau a
lipsei de ofertă a spațiului public).

- Răspunsul la întrebarea de mulțumire/nemulțumire vis-a-vis de spațiile
verzi existente relevă o percepție moderată pe această problemă, 42,6%
fiind oarecum mulțumiți. Însumând însă categoria celor mulțumiți cu cea a
celor foarte mulțumiți se obține un procent de aproape 50% de respondenți
mulțumiți de parcurile orașului.

- Două sărbători mari sunt scoase în evidență de respondenți: Sărbătoarea
de Pită Nouă și Zilele orașului. Prima vădește caracterul rural al localității,
cealaltă se înscrie pe linia manifestărilor de sărbătoare urbană. Mai sunt
amintite Hramul bisericii dar și Alegerile locale par să fie o manifestare
publică a urbei.

- Sursa de poluare principală a localității, în viziunea generală o reprezintă
mașinile, traficul intens.(76,6%). Urmează apoi ca surse de poluare:
groapa de gunoi, praful și râul Mureș.

- Deși ponderea între cei născuți în localitate și cei veniți din altă parte este
echilibrată, aproape 80% din respondenți declară că nu ar dori părăsirea
localității dacă s-ar ivi posibilitatea.

Studiul ”Evoluția activităților economice” a fost întocmit de către SC ACV
Comunitate SRL Petroșani.
Studiul este unul care se abordează analiza economică la diferite scări a teritoriului
studiat. Și concluziile de mai jos sunt prezentate pe aceste paliere.
La nivelul contextului macroteritorial, situația economică a UAT Pecica se prezintă
astfel:
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- locaţia orașului Pecica este strategică, fiind la doar 1km de urcarea pe
Autostrada A1 Nădlac-Arad-Timişoara și traversat de Drumul European 68.
Investițiile în infrastructura rutieră au crescut gradul de mobilitate al
locuitorilor și atractivitatea orașului pentru noi investitori. Satul aparţinător
Turnu este localitate de graniţă şi are un punct de trecere a frontierei cu
oraşul maghiar Battonya (Ungaria). Un alt punct de avantaj este
inaugurarea în 2014 a podului rutier peste râul Mureş, care permite accesul
spre partea sudică a judeţului Arad şi spre judeţul Timiş, conectând
aproximativ 45 000 de oameni la zonele industriale din Pecica. Oraşul este
de asemenea tangent Municipiului Arad, are gară şi acces la legătura
feroviară Arad-Nădlac. Pecica aparține și de conurbația Timișoara –Arad,
un potențial pol de creștere de nivel național.

- Resursele naturale disponibile au asigurat continuitatea ocupării acestor
ținuturi- de la soluri foarte fertile și un climat blând, la accesibilitatea
cursului râului, zăcămintele de petrol și, mai recent descoperite, apele
geotermale. Astfel, zona studiată are o istorie deosbit de bogată,
dezvoltându-se încă din antichitate (Cultura Periam-Pecica), iar localitatea
Pecica ia forma actuală din secolul XVIII, fapt ce îi conferă un mare
potențial cultural și turistic. Pe teritoriul orașului trece situl de importanță
națională Natura 2000- Parcul Natural Lunca Mureșului, un coridor verde
care oferă numeroase avantaje atât pentru creștere economică, cât și
pentru sporirea atractivității orașului. Zona de sud a orașului, tangentă
cursului Mureșului este cunoscută la nivel regional și datorită
evenimentelor festive și culturale precum: Praznicul de Pită Nouă,
MotoRock și Folk pe Pâine. Centrul de vizitare al fermei de bivoli este un
alt punct atractor important care poate constitui un punct de plecare spre
un „rebranding” contemporan al orașului.

- Orașul având un potențial extrem de crescut, dezvoltarea turismului este
un punct cheie spre creșterea economică. Pentru aceasta sunt necesare:
conturarea zonei de agrement din sudul orașului, conturarea traseelor
culturale (patrimoniu cultural-istoric deosebit: centre isorice, vestigii
arheologice, monumente istorice și arhitecturale și colaborarea la nivel
județean pentru valorificarea concentrării de patrimoniu cultural pe Valea
Mureșului); exploatarea Parcul Natural Lunca Mureșului - sit Natura 2000
(dezvoltarea ecoturismului și gestionarea corespunzătoare și cu mare
atenție a acestor zone prin realizarea de „infrastructură verde"); punerea în
valoare a identității orașului și păstrarea peisajelor culturale specifice prin
reglementarea prin documentaţii de urbanism; valorificarea resurselor
etnografice şi meşteşugăreşti; dezvoltarea sistemelor de utilizare a apelor
geotermale etc.

- Toate aceste caracteristici îi oferă în ultimii ani orașului Pecica o creștere
economică ascendentă și o diversificare a activităților, pe toate cele trei
sectoare. Însă, analizând potențialul existent al orașului, putem
concluziona faptul că există direcții de dezvoltare economică prea puțin
sau deloc exploatate, precum: potențialul turistic (ecoturism-Lunca
Mureșului, agro-turism în localități, turism cultural, arhitectural,
meșteșugăresc, de aventură etc.); apele geotermale; resursele de energie
alternativă; agricultura organică; potențialul transfrontalier.

- Pentru creșterea competitivității sectorului economic existent este
necesară: îmbunătăţirea conectivităţii interne cu conurbaţia Timișoara-Arad
și încurajarea transportului sustenabil inclusiv în localitățile rurale ale
U.A.T.-ului, diversificarea producţiei agricole, creșterea valorii adăugate a
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produselor agricole și forestiere, sporirea îmbunătățirilor funciare, creşerea
gradului de mecanizare, sprijinirea asocierilor; crearea de parcuri
industriale şi tehnologice, creşterea competitivităţii produselor industriale,
promovarea brandurilor locale, dezvoltarea industriei extractive în condiţii
de performanţă la Turnu, sprijinirea activităţii IMM-urilor, dezvoltarea
industriilor culturale şi conexe; dezvoltarea învăţământului vocaţional
corelat cu specificul activităţilor din zonă pentru specializarea forței de
muncă; creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de
dezvoltare teritorială; creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul
terțiar și cuaternar pentru diminuarea navetismului.

- Însă creşterea economică poate fi asociată cu dezvoltarea doar în condiţiile
în care aceasta determină o îmbunătăţire a nivelului de trai, a calităţii vieţii
locuitorilor, prin asigurarea locurilor de muncă şi prin crearea unui mediu de
viaţă plăcut şi atractiv. Pe baza analizei istorice, teritoriale naționale,
regionale și locale propunem o serie de măsuri pentru dezvoltarea durabilă
și pentru creșterea calității vieții în orașul Pecica:

o centrul Pecicăi (în sudul localității) este un pol de dezvoltare al
orașului fiind deja bine conturat (funcțional, spațial, istoric) și are
capacitatea de dezvolta în jurul său alte zone funcționale precum:
zona de agrement în sud-est și o zonă rezidențială în sud-vest,
ambele cu o conectivitate extrem de bună cu comunele din sudul
Luncii Mureșului;

o al 2-lea pol potențial de dezvoltare al orașului (nord-est) s-a format
mult mai recent datorită gării, a zonelor industriale din jurul ei și a
drumului E68 și mai recent a legăturii cu autostrada. Acest al 2-lea
pol potențial are nevoie de o serie de măsuri pentru o creștere
calitativă: dezvoltarea de funcțiuni comunitare și culturale,
regenerarea spațiului public, realizarea unei bariere verzi între zona
rezidențială și cea industrială, reconversia frișelor industriale
abandonate. În cazul investițiilor în acest pol, el va putea iradia spre
construcția unei zone rezidențiale atractive înspre sud-vest;

o al 3-lea pol potențial, dar de o importanță mult mai redusă, se
creează la mijlocul Străzii 1, când aceasta se intersectează cu
Strada 113 (care face legătura cu polul 1). Deocamdată definit mai
mult prin activități economice, în cazul facilitării de funcțiuni
comunitare și a regenerării spațiului public, acest pol poate deveni o
zonă secundară de creștere;

o zona de agrement din sudul orașului: pornind de la funcțiunile
existente permanente (zona sportivă, Centrul de vizitare,
proximitatea față de centrul orașului cu funcțiuni culturale,
comunitare și economice), dar și temporare (spațiu atractiv pentru
evenimente festive) și adăugând potențialul de ecoturism al Luncii
Mureșului, putem concluziona faptul că zona sud-estică o orașului
are toate premisele a deveni o zonă atractivă de agrement la nivel
regional și transfrontalier; se recomandă dezvoltarea de activități
economice complementare festivalurilor anuale care atrag un număr
mare de turiști;

o este necesară realizarea unei politici în domeniul locuirii, conturarea
viitoarelor zone rezidențiale, descurajarea expansiunii teritoriale,
îmbunătăţirea funcţiilor rezidenţiale și dezvoltarea unor spaţii publice
de calitate, limitarea dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja
echipate cu infrastructură tehnico-edilitară etc.;
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o realizarea de investiții în infrastructura culturală, în creșterea calității
peisajului, în amenajarea spațiului public cu scopul de a crește
calitatea vieții locuitorilor. Odată cu mutarea traficului de tranzit din
intravilanul Pecicăi(E68), pe autostradă, Strada 1, de-a lungul căreia
s-au dezvoltat multe funcțiuni economice, are nevoie de o
regenerare a spațiului public, o reconfigurare spațială care să facă
trecerea de la drum de tranzit la stradă urbană funcțională și
agreabilă pentru locuitori; se dorește astfel creșterea coerenței
(volumetrice, stilistice, urbanistice);

o reconversia funcţională a fostelor zone industriale sau militare și a
clădirilor și siturilor urbane dezafectate pentru densificarea
activităților și conturarea zonelor industriale;

o protejarea zonei de maximă valoare istorică - Strada 2 și
împrejurimile ei; respectarea aliniamentelor și a specificului local în
cazul reabilitărilor și în cazul noilor construcții;

o pentru localitățile componente se recomandă: dezvoltarea dialogului
administrativ cu localitatea Battonya pentru dezvoltarea unei sinergii
economice pe direcția Turnu-Battonya și protejarea peisajului
pitoresc, reglementarea noilor intervenții și construcții pentru
definirea Bodrogului Vechi ca un sat de agrement pentru amatorii de
natură și ecoturism.

În ceea ce privește analiza activităților economice propriu zise, concluziile studiului
sunt următoarele:

- Ca urmare a acestei analize economice, constatăm că economia locală
este stabilă, aflată într-o creștere ușoară. Din totalul de 455 de societăți
comerciale active în 2015, constatăm că economia locală este susținută de
până la 10 firme. Dintre acestea, cele mai mari sunt Nistor Trans Company
SRL (transporturi rutiere de mărfuri), Rodspectra SRL (comerţ cu ridicata al
materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare) și HT Est Division SRL (fabricarea de aparate electrocasnice).
Acestea 3 reprezintă 35,80% din economia locală, având și 352 de
angajați. Per total, primele 10 firme susțin 61,14% din cifra totală de afaceri
a orașului. Cele mai importante activități sunt generate de proximitatea
infrastructurii rutiere de importanță europeană, ceea ce determină
concentrarea unor societăți comerciale de transport rutier și logistică.
Există mici perturbații produse de lipsa de constanță în toate sectoarele și
discontinuitatea în implementarea planurilor de afaceri ale firmelor mari.

- Profilul economic al localității este unul mixt, în care toate cele patru
sectoare de activitate contribuie la stabilitatea economiei locale. Cel mai
important este sectorul terțiar, iar celelalte două sectoare importante,
primar și secundar, prezintă o evoluţie variabilă. Sectorul primar se
bazează pe agricultură și creșterea animalelor. Potențialul exploatărilor
resurselor subterane (petrol, ape termale) este doar parțial atins, de către
societăți comerciale care nu au sediul în localitate. În sectorul secundar,
principalele activităţi desfăşurate sunt de tradiție, precum fabricarea pâinii
şi a produselor proaspete de patiserie, dar și fabricarea unor articole de
îmbrăcăminte, tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă sau
operaţiuni de mecanică generală. În acest sector, activitatea
reprezentatitvă pentru localitate se desfăşoară în jurul producţiei de pâine,
un brand local. În sectorul terţiar, oraşul beneficiază de adiacenţa
coridorului european TEN-T, autostrada A1, ceea ce produce oportunităţi
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favorabile pentru societăţile care desfăşoară activităţi de transport. Toate
sectoarele de activitate prezintă valori ale cifrei de afaceri şi numărului de
angajaţi în uşoară creştere, însă profitul este în scădere.

- Față de orașul Pecica, satele aparținătoare contribuie într-o pondere
extrem de redusă la economia locală. Astfel, în Turnu se desfășoară
activități de fabricare a utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea
metalului și transporturi rutiere de mărfuri, însă numărul de angajați este
redus iar cifra totală de afaceri este incomparabilă față de cea a orașului.
Sectorul primar contribuie într-o pondere limitată la economia locală,
agricultura fiind practicată îndeosebi la nivelul gospodăriilor inviduale.
Astfel, se poate concluziona ca profilul economic al localităţii este unul
mixt, dar de o importanţă redusă faţă de potenţialul înregistrat.

- În Bodrogul Vechi există trei firme care își desfășoară activitatea în
domeniul creșterii animalelor, fără a-și declara datele. Aşdar, profilul
economic este unul monofuncţional primar.

- În Sederhat au fost înregistrate doar două firme, în 2014, cu contribuții
infime la economia locală. Aşadar, aceasta din urmă se bazează pe
economia micilor gospodării, prin activităţi de subzistenţă sau prin
agricultură intensivă pe parcele de dimensiuni medii. În zona de Vest a
localității se practică activități extractive, de către societăți comerciale a
căror impact în economia locală este produs doar de un număr restrâns de
angajați, necuantificabil.

Concluziile de dezvoltare a orașului din punct de vedere economic, sunt surprinse
în cele ce urmează:

- Obiectivul general pentru o dezvoltare echilibrată a oraşului Pecica este de
consolidare a economiei locale prin întărirea şi promovarea brandurilor
care sunt deja recunoscute pe plan naţional, stabilizarea întreprinderilor
care oferă un număr ridicat de locuri de muncă, utilizarea eficientă a
resurselor regenerabile şi exploatarea potenţialului oferit de prezența râului
Mureș.

- Sunt propuse urmatoarele obiective specifice:
o Eficientizarea producției în sectorul agricol prin formarea

cooperativelor locale sau a asocierilor de orice natură în scopul
obținerii unei producții sporite din punct de vedere calitativ și
cantitativ.
Pentru a beneficia în mod eficient de potențialul oferit de suprafețele
extinse de teen agricol este necesară reunirea întreprinzătorilor sub
forme asociative care să le ofere avantaje de ordin economic în
cultivarea și exploatarea cerealelor, întreţinierea şi dezvoltarea
livezilor şi creşterea animalelor (brandul bivolilor).

o Atragerea și concentrarea investitorilor din sectorul secundar
în parcurile industriale deja înființate, diversificarea acestora și
dezvoltarea rețelelor de mobilitate către acestea.
Cele mai mari fluctuaţii în economia locală sunt produse de lipsa de
constanţă a firmelor mari, care înregistrează un moment de maxim
din punct de vedere al profitului, pentru ca apoi să îşi scadă, subit,
capacităţile productive prin reducerea numărului de angajaţi şi lipsa
investiţiilor. Pentru a contracara această situaţie este necesară
dezvoltarea economiei locale ca un ansamblu, faţă de care
investiţiile externe să reprezinte doar surplusul care aduce
bunăstarea. Este esenţial ca firmele să se localizeze compact, în
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cele patru zone industriale deja create, în relaţie cu zonele de acces
spre autostradă, drumul naţional şi calea ferată. De asemenea,
continuitatea şi concentrarea activităţilor în puncte fixe este
necesară pentru conturarea unui traseu eficient al transportului în
comun între zonele compacte locuite şi aceste centre industriale.

o Dezvoltarea potențialului turistic și de agrement oferit de zona
sudică a orașului (Piața Bisericii Sf. Treime - Lunca Mureșului)
și de satul Bodrogu Vechi.
Centrul oraşului este o zonă în care a crescut calitatea spaţiilor
publice prin accesarea fondurilor europene. De asemenea, o zonă
care aduce recunoaşterea localităţii la nivel naţional este ferma de
bivoli şi muzeul digital. Între cele două zone (centrul istoric – zona
de agrement) se creează un dialog deschis care trebuie materializat
prin proiecte comune. De asemenea, este necesară evidenţierea
potenţialului oferit de satul Bodrogu Vechi, loc cu un caracter
pitoresc aparte. Astfel, între cele două zone se poate contura un
circuit de agrement și turism de vară pe malul Mureșului, care poate
fi dezvoltat până la Arad (Est) și Periam (Vest).

o Dezvoltarea relațiilor de cooperare transfrontalieră cu
localitatea Battonya, înfrățită.
Parteneriatul dintre cele două localități a dat deja naștere unui
obiectiv reprezentativ pe plan local, ferma de bivoli. Acest proiect
implementat cu succes este doar un exemplu, însă potențialul cel
mai ridicat este oferit de potențialul demografic (locuri de muncă),
exploatarea agricolă comună prin asocieri transfrontaliere și
dezvoltarea în comun a unor capacități de producție extinse.

o Consolidarea micilor afaceri locale în jurul nucleelor de
concentrare a activităților economice complexe și creșterea
calității spațiilor publice: nucleul centrului istoric, nucleul
intersecției străyilor 1 și 2, nucleul intersecției străzilor 1 și 113.
La nivelul orașului se disting foarte clar cele trei zone compacte, cu
un caracter urban. Dacă centrul istoric este specific piețelor
lenticulare a târgurilor din Câmpia de Vest, celelalte două nuclee s-
au dezvoltat în perioada comunistă, la intersecția străzii principale
cu drumul național, de tranzit. Aceste zone necesită o atenție
sporită, pentru că sunt cele care trebuie să ofere locuitorilor accesul
cel mai facil la spații publice de calitate și să reprezinte nucleele de
socializare și de dezvoltare a apartenenței la o identitate locală
comună.

În concluzie, se poate considera că Pecica este un oraş stabil din punct de vedere
economic, care necesită intervenții punctuale pentru a-şi dezvolta o economie locală
echilibrată, durabilă.

Studiul de fundamentare ”Mobilitate și transport” a fost întocmit ca Plan de
Mobilitate Urbană (și aprobat separat ca atare), de către SC VELTONA SRL
Timișoara. Acesta este un studiu mult mai amânunțit și mai concret referitor la
problematica mobilității și transporturilor, în măsură să fundamenteze foarte bine
Planul Urbanistic General al Orașului Pecica.

Studiul reușește să surprindă principalele tipuri de mobilitate existente pe teritoriul
UAT, disfuncționalitățile în desfășurarea acestora și de asemenea dă câteva măsuri
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foarte importante de îmbunătățire a mobilității la nivelul UAT.
Concluziile studiului sunt prezentate în continuare.
În ceea ce privește situația existentă, analizată prin prisma unei anchete sociale, și
principalele disfuncționalități ale sistemului de mobilitate de pe teritoriul UAT
acestea sunt prezentate în cele ce urmează:

- Cele 942 deplasari zilnice raportate la un numar de 462 de
persoane intervievate releva o mobilitate de 2,04 deplasari
zilnice/persoana, adica o mobilitate caracteristica unei populatii urbane
active.

- In ce priveste destinatia deplasarii, cele mai frecvente sunt cele locale
– 73,7% (pe raza localitatii declarantului), urmata de deplasarile la
Arad – 23,7 (foarte mult – dar explicabil - dupa opinia noastra), doar 1,1
% in alte localitati apartinatoare UAT – Pecica (putin – dupa opinia
noastra) si 1,5% in alte localitati (altele decat cele din UAT – Pecica sau
Municipiul Arad);

- Dupa scop cele mai frecvente sunt cele ocupationale (40,4%) urmate de
cele in scop de cumparaturi (37,3%), administrativ (2,8%), sanatate
(2,1%) si “alte scopuri” (17,4%) – acestea fiind de regula cele legate
de agrement, sport-cultura –turism si vizite.

- In privinta mijlocului de deplasare folosit, apare autoturismul pe primul
loc cu 53,2% (foarte des utilizat mai ales daca avem in vedere ca peste
73% din deplasari se efectueaza pe raza localitatii declarantului),
deplasarea pietonala cu 18,6%, cea cu biciclete cu 19,6%, cu autobuze
8,2% si trenul (pe C.F.) cu 0,4% [foarte putin (dar deloc surprinzator)
daca avem in vedere ca 23,7% din deplasari au ca destinatia
Municipiul Arad, legat de Pecica prin cale ferata;

- Deplasarile profesionale (ocupationale) au cea mai mare frecventa
de destinatie localitatea declarantului (59%) urmat de cele cu
destinatia Municipiul Arad (38%), cele catre alte destinatii fiind doar de
2%.

- Se remarcă o puternica relationare a locuitorilor UAT – Pecica cu
Municipiul Arad;

- Slaba relationare a populatiei din localitatile apartinatoare (Turnu,
Sederat) cu Orasul Pecica;

- Se remarcă utilizarea excesiva (dupa opinia noastra) a
autovehiculului individual ca mijloc de deplasare (chiar si pe
distante scurte – in interiorul localitatii);

- Utilizarea transportului public de persoane aproape exclusiv
in scop ocupational.

Principalele măsuri propuse prin studiul de fundamentare, concretizate în Planul de
Actiune, sunt sintetizate în cele ce urmează:

1. Dezvoltarea infrastructurii teritoriale de transport rutier:
1.1. Proiecte pe termen scurt/mediu:

- modernizarea drumului judetean Dj709J pe sectorul Pecica – Turnu;
- modernizarea drumului comunal Dc86A Pecica – Bodrogu Vechi;

1.2. Proiecte pe termen mediu/lung:
- Modernizare si reclasificare in drum comunal Dc 105 – legatura
Sederhat - Dj709J;
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- Modernizare si reclasificare in drum comunal Dc 105 – legatura
Sederhat – DN7 (Hanul de la Rascruce);
- Modernizare si reclasificare in drum comunal Dc 105A(?) – legatura
Sederhat – DN7B;
- Realizare drum nou transfrontalier intre Pecica si Batania (Battonya);
- Realizare drum nou – centura ocolitaoare Nord a orasului Pecica, intre
Dj709 sector Pecica – Peregu Mare si Dj709J sector Pecica –Turnu
(/DN7 sector Pecica – Arad);
- Modernizare drum judetean Dj709J Pecica – Peregu Mare si realizare nod
de descarcare de pe autostrada A1;

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere ale localitatilor Pecica,
Turnu, Sederghat si Bodrogu Vechi:
2.1. Proiecte pe termen scurt/mediu:
2.1.1. Modernizare retea stradala in Orasul Pecica

Proiecte in derulare pt. strazile:
- 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 si 110 (“Lot 1”);
- 109, 115, 116,. 119, 122, 422 (“Lot 2”)
- 3, 112, 113, 123, 124, 314 (“Lot 3”)

Proiecte asumate pt. strazile:
- 111, 201, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 229, 234, 237, 238, 239,
304, 305, 316, 402, 410, 413, 420, 423, 425, 427

Proiecte propuse pt. dizolvarea unor disfunctionalitati/vulnerabilati:
- Reamenajare intersectii, grup(/ zone) de intersectii:

- grupul de intersectii: DN7/str.305/str.205/str.209/str.2;
- grupul de intersectii (zona): str.2/str.3 - str.3/str.422;
- grupul de intersectii (zona): DN7/str.110 – DN7/str.112 – str.10/str.112;
- grupul de intersectii (zona): DN7/str.238/str.402/str.401;
- grupul de intersectii (zona): str.401/str.410/str.412/str.408/str.407;
- tronson stadal str.420 intre str.3 si str.410 cu intersectiile aferente;
- intersectia DN7/str.3/str.230;
- sector stradal str. 420 intre str.410 si Dj709E;
- intersectie str.420/Dj709E

- Modernizare/reamenajare strazi pe trasul: str.229-231-235 intre stazile 234
si 219;
- Instituire regim de circulatie “Zona REZIDENTIALA”
- Amenajari pt. cresterea sigurantei circulatiei pietonale prin calmarea
traficului vehicular pe: DN7 si strazile: 2,3, 113, 401, 410, 304, 314;

2.1.2. Modernizare retea stradala in satele Turnu, Sederhat si Bodrogu
Vechi – Etapa 1;
2.2. Proiecte pe termen mediu/lung:

- Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in Orasul Pecica
si satele Turnu, Sederhat si Bodrogu Vechi

3. Dezvoltarea infrastructurii pt. mijloace alternative de deplasare (deplasari
cu bicicleta, mersul pe jos) in teritoriu si in localitati;
3.1. Proiecte pe termen scurt/mediu
- Amenejare piste de bicilisti in Orasul Pecica pe strazile 1 (DN7), 3, 112, 113,
334, 110, 314 si 304
- Amenajare/reamenajare statii pt. mijloace de transport public de calatori in
Orasul Pecica;
3.2. Proiecte pe termen mediu/lung:

- Realizare pista de biciciclisti pe relatile:
- Oras Pecica – Arad;
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- Oras Pecica – Turnu – Batania (Battonya);
- Oras Pecica – Turnu;

- Extinderea retelei de piste de biciclete in Orasul Pecica;
- Amenajare piste biciclisti in satele apartinatoare: Turnu, Sederhat,
Bodrogu Vechi

4. Dezvoltarea transportului public de persoane pe cale rutiera si pe cale
ferata la nivelul UAT Pecica cat si in relatie cu Municipiul Arad
- Realizarea unui sistem de transport public urban propriu UAT – Pecica,
sau extinderea serviciului de transport public urban al Municipiului Arad pt.
acoperirea necesitatilor de deplasare a locuitorilor UAT – Pecica;
- Valorificarea superioara a infrastructurii de cale ferata (si a garii CF Pecica)
pt. transportul calatorilor in relatie cu Municipiul Arad

Studiul ”Impactul schimbărilor climatice” a fost întocmit de SC MARAZAN SI
ASOCIATII CONSULTING SRL Timișoara.
Studiul a surprins fenomenul schimbărilor climatice și impactul pe care acesta poate
sa-l aibă asupra teritoriului admninistrativ Pecica.

Concluziile analizei studiului sunt următoarele:
- Riscul de vijelie a crescut în ultima perioadă în zona de câmpie a UAT-

ului; se preconizează că acest risc va rămâne și poate chiar se va
amplifica;

- Se așteaptă pentru viitor o încălzire a climei în zona UAT Pecica, de până
la 1 oC în cursul lunii ianuarie și una mai semnificativă, în cursul verii (~1,4-
1,5oC);

- Evoluția precipitațiilor poate fi schematizată astfel:
o Se proiectează un ușor excedent vara, ce poate atinge 40%;
o Toamna indică un deficit de precipitații de până la 30%;
o Iarna se semnalează în general un ușor deficit, cu până la 20%;

- Se amplifică pe viitor fenomenul de arșiță, conform datelor din ultimii 30
de ani;

Măsurile propuse prin acest studiu sunt sintetizate mai jos;
Oportunităţile de dezvoltare sunt legate de aşezarea geografică a zonei în corelţie cu
factorii climatici şi microclimatici modificatori. O direcţie ar fi potenţialul agricol iar alta
este legată de lunca râului Mureş ca obiectiv turistic cât şi ca arie protejată.
Analiza parametrilor meteorologici nu trebuie facută individual, ci în corelaţie şi
interdependenţă unii cu altii. Chiar dacă marea majoritate a opiniilor specialiştilor au
ajuns la concluzia unei încălziri globale trebuie luată în considerare şi părerea celor
care sunt pesimişti faţă de aceasta idee.
Pe termen mediu, din cele prezentate mai sus, considerăm că zona oraşului Pecica,
poate fi amenajată agricolă ţinând cont şi si de următoarele:
● gestionarea eficientă a resurselor de apă în agricultură, respectiv o mai bună
utilizare a rezervelor de umiditate din sol pe tot parcursul sezonului de vegetaţie,
inclusiv alegerea perioadelor de semănat în funcţie de gradul de aprovizionare cu
apă a solurilor, precum şi un consum redus de energie prin aplicarea irigaţiilor;
● protejarea solurilor împotriva eroziunii, scurgerii la suprafaţă şi formarea crustei;
● scăderea gradului de eroziune şi menţinerea producţiilor agricole la valori
constante;
● gestiunea terenurilor agricole prin utilizarea unui sistem de rotaţie, păstrarea unui
echilibru privind ponderea culturilor permanente în raport cu cele anuale;
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● prevenirea poluării apelor prin şiroire şi percolarea apei în afara zonelor străbătute
de sistemul radicular al plantelor, în cazul culturilor irigate
●administrarea culturilor şi utilizarea raţională a terenului sunt măsuri obligatorii

pentru păstrarea potenţialului producţiei, menţinându-se în acelaşi timp un impact
redus al practicilor agricole asupra mediului şi climei;
● cultivarea unui număr mai mare de varietăţi/genotipuri, respectiv soiuri/hibrizi, în
fiecare an agricol, cu perioada de vegetaţie diferită, pentru o mai bună valorificare a
condiţiilor climatice, îndeosebi regimul de umiditate şi eşalonarea lucrărilor agricole;
● alegerea de genotipuri rezistente la condiţiile limitative de vegetaţie, cu o toleranţă
ridicată la "arşiţă", secetă şi excese de umiditate
● policultura, în scopul utilizării eficiente a spaţiului agricol şi creşterii biodiversităţii;
● organizarea de asolamente cu îngrăşăminte verzi, în scopul ameliorării
proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solurilor degradate .În structura culturilor,
alegerea soiurilor/hibrizilor se bazează pe adaptabilitatea acestora faţă de condiţiile
pedoclimatice specifice zonei, în corelaţie şi cu cerinţele de piaţă;
● folosirea culturilor mixte, culturi intercalate, culturi permanente, culturi duble pe
aceleaşi parcele sau în cadrul fermei pentru creşterea biodiversităţii.
Agricultura prin irigaţii se bazează pe distribuirea artificială a apei în terenul agricol
pentru înfiinţarea culturilor şi asigurarea creşterii plantelor agricole.
Alegerea sistemului de irigaţie conform cu necesităţile şi condiţiile locale privind
suprafaţa, tipul de cultură şi însuşirile solului reprezintă cerinţele de bază într-un
sistem de management agricol durabil
● sistemul propriu de irigaţie trebuie adaptat la suprafaţa cultivată şi resursele
financiare, condiţionat de existenţa în imediata apropiere a unui lac sau râu cu apă
permanentă şi, mai ales, de existenţa la adâncimea de 5-10 m a unui strat
permanent de apă freatică ce poate fi adusă la suprafaţă printr-un puţ şi o mică staţie
de pompare;
● cunoaşterea proprietăţilor solului, precum capacitatea solului de a reţine apa şi
adâncimea până la care ajung rădăcinile plantelor;
● utilizarea mai multor mecanisme de monitorizare pentru planificarea irigaţiilor, cel
mai des folosite incluzând măsurarea umidităţii solului, observaţii privind starea
plantelor şi testarea tuburilor de dren după irigaţii, în vederea efectuării modificărilor
necesare pentru următoarea udare;
● stabilirea unui program de control al irigaţiilor, actualele tehnologii având
posibilitatea programării automate pe baza analizei unor probe sau unui set de probe
de sol.
Direcţiile principale pentru revitalizarea sectorului de irigaţii, ca o primă măsură
pentru reducerea efectelor secetei, sunt următoarele:
● elaborarea unui studiu complex privind prioritizarea reabilitării amenajărilor de
îmbunătăţiri funciare şi a sectorului de irigaţii;
● reabilitarea staţiilor de pompare din amenajările de irigaţii declarate de utilitate
publică, în vederea reducerii consumurilor energetice şi creşterii randamentelor
hidraulice;
● impermeabilizarea unor canale de transport, aducţiune şi de distribuţie a apei în
amenajările de irigaţii; adaptarea schemelor hidrotehnice ale sistemelor de irigaţii la
noile condiţii de funcţionare şi stabilirea suprafeţelor ce pot fi declarate de utilitate
publică, în vederea funcţionării optime a acestora
● Biodiversitate- diversitatea biologică, noţiunea prin care este definită întreaga
diversitate de expresie a vieţii pe Pământ, se confruntă în prezent cu unul dintre cele
mai complexe fenomene: încălzirea globală. Evoluţia ecosistemelor de mii de ani,
consecinţă directă a echilibrului cvasistabil dintre diferitele specii componente şi între
acestea şi factorii abiotici, poate fi puternic afectată de impactul direct al schimbărilor
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climatice asupra acestora. Indirect, aceasta poate fi afectată prin relaţia dintre
speciile care urmează să definească noii termeni de referinţă ai ecosistemului în
formare, în particular legat de corespondenţa directă dintre specii şi factorii abiotici
(temperatură, umiditate, regim hidric, pH, concentraţia O(2), concentraţia altor gaze
solvite, structura solului etc.).
● modificări de comportament ale speciilor, ca urmare a stresului indus asupra
capacităţii acestora de adaptare (reducerea perioadei de hibernare a animalelor,
afectarea fiziologiei comportamentale a animalelor ca urmare a stresului hidric,
termic sau determinat de radiaţiile solare manifestat chiar ca migraţii eratice,
imposibilitatea asigurării regimului de transpiraţie la nivele fiziologice normale,
influenţe negative ireversibile asupra speciilor migratoare, dezechilibre ale
evapotranspiraţiei plantelor, modificări esenţiale ale rizosferei plantelor, care pot
conduce la dispariţia acestora);
● modificarea distribuţiei şi compoziţiei habitatelor ca urmare a modificării
componenţei speciilor;
● creşterea numărului de specii exotice la nivelul habitatelor naturale actuale şi
creşterea potenţialului ca acestea să devină invazive, ca urmare a descoperirii fie a
condiţiilor prielnice, fie a unor "goluri ecologice" prin dispariţia unor specii indigene;
● modificarea distribuţiei ecosistemelor specifice zonelor umede, cu posibilă
restrângere până la dispariţie a acestora;
● modificări ale ecosistemelor acvatice de apă dulce şi marine generate de încălzirea
apei, dar şi de ridicarea probabilă a nivelului mării la nivel global;
● creşterea riscului de diminuare a biodiversităţii prin dispariţia unor specii de floră şi
faună, din cauza diminuării capacităţilor de adaptare şi supravieţuire, precum şi a
posibilităţilor de transformare în specii mai rezistente la noile condiţii climatice.
Oportunităţi:
● în condiţiile apariţiei efectelor schimbărilor climatice, toate speciile vor fi drastic
testate în ceea ce priveşte abilităţile acestora de adaptare, iar găsirea resurselor
genetice la nivel populaţional constituie baza pentru generarea de noi specii. Astfel,
se poate preconiza apariţia de specii noi la scară globală, dar şi naţională, care vor
avea capacitatea adaptativă deosebit de puternică pentru a rezista la variaţii termice
deosebite sau la condiţii de ariditate crescută şi precipitaţii limitate.Recomandări şi
măsuri de adaptare:
● stabilirea unui sistem naţional de monitorizare a speciilor ameninţate, realizat cu
sprijin financiar public şi privat, prin programe naţionale şi prin participarea societăţii
civile, ca urmare a activităţilor de cercetare;
● evaluarea sistemului de monitorizare în vederea determinării eficienţei acestuia în
concordanţă cu evoluţia efectelor schimbărilor climatice şi identificarea oportunităţilor
de modificare a acestuia;
● extinderea utilizării datelor obţinute din procesul de monitorizare, prin adaptarea
rezultatelor obţinute utilizându-se modelarea matematică;
● elaborarea planurilor speciale de management al habitatelor naturale în vederea
prevenirii şi împiedicării procesului de degradare a acestor habitate ca urmare a
impactului schimbărilor climatice;
● reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile;
● reducerea activităţilor agricole în zonele direct afectate şi implementarea de măsuri
corespunzătoare de protecţie a habitatelor naturale şi seminaturale existente în
apropierea suprafeţelor agricole, incluzând identificarea de măsuri compensatorii
necesare supravieţuirii populaţiei afectate;
● reducerea impactului generat de activităţile industriale asupra pânzei de apă
freatică şi a calităţii aerului, prin izolare cu perdele forestiere;
● creşterea suprafeţelor împădurite prin refacerea celor degradate şi prin crearea
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altora în zone favorabile;
● realizarea de studii privind evaluarea vulnerabilităţii diferitelor ecosisteme/specii la
efectele schimbărilor climatice.

Aceste concluzii, cumulate cu cele ale capitolului de analiza a situației existente,
sintetizat în capitolul de disfuncționalități, constituie baza diagnosticului general și
prospectiv, care a fost luat în calcul în enunțarea propunerilor de dezvoltare a
orașului pentru următorii 10 ani.

3.1.2. Diagnosticul general

3.1.2.1. Introducere

Diagnostic general – probleme și disfuncționalități.
Diagnosticul general prezintă, în baza analizei situației existente, o radiografie
teritorială a orașului Pecica, având ca scop evidențierea principalelor elemente
pozitive și negative ce afectează structura teritorială orășenească și condiționează
dezvoltarea. Acesta subliniază caracteristicile care vor fundamenta strategia de
dezvoltare spațială a orașului. Diagnosticul grupează rezultatele din concluziile
analizelor pe domeniile țintă abordate în studiiile de fundamentare inclusiv analiza
urbană. Astfel pentru fiecare arie analizată sunt prezentate, la început, câteva puncte
forte, evoluții favorabile sau avantaje ale orașului Pecica. Apoi sub formă tabelară
sunt prezentate principalele disfuncționalități, probleme, oferindu-se o justificare
pentru fiecare dintre acestea pe baza analizelor extrase din studiile de fundamentare
și analizele urbane.

Orașul Pecica este oraș din 2004, fiind unul dintre cei trei poli urbani locali din județul
Arad, care au un rol de furnizor de servicii și centre de revitalizare economică a zonei
rurale de la V de municipiul Arad, fiind un pol urban lipit de municipiul reședință de
județ Arad. Orașul Pecica are o poziționare strategică, fiind situat în zona de granița
cu Ungaria și pe traseul Autostrăzii A1, iar în interiorul județului Arad se învecinează
cu UAT-urile: Municipiul Arad și comunele Iratoșu, Zădăreni, Felnac, Secusigiu,
Semlac și Peregu Mare, restul graniței sale de nord fiind frontieră de stat cu Ungaria.

Demografie.
Orașul Pecica se confruntă, cu o ușoară creștere a populației, făcând parte din zona
periurbană a municipiului Arad, fiind însă amplasat mai departe de centrul urban
decât comunele periurbane cele mai dinamice: Vladimirescu, Livada, Șofronea,
Zădăreni. Ușoara creștere a populației a început după anul 2010 și este datorată în
mare parte sporului migratoriu în contextul migrației periurbane din jurul polului Arad.
Orașul Pecica are încă o populație relativ tânără.

Tabel 27 Disfuncționalități din punct de vedere al situației demografice
Disfuncționalitate Justificare
În evoluția demografică
municipală se observă un
spor natural mediu

Sporul natural mediu este în cea mai mare parte
datorată unui echilibru între natalitate și mortalitate.

Dezechilibre ale structurii
pe vârste – îmbătrânirea
demografică

Dezechilibrul structurii pe vârste conduce la valori
crescute ale raportului de dependență demografică
și la reducerea potențialului reproductiv al populației
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3.1.2.2. Creșterea economică

În cadrul acestui aspect cheie au fost analizate principalele rezultate ale studiilor de
fundamentare Evoluția activităților economice, Studiu istoric și urbanistic arhitectural.

Resursele naturale.
Resursele de apă freatică se regăsesc în depozitele de vârstă cuaternară ale
cursului Mureșului, în 4 acvifere distincte care acoperă adâncimi de la 2 m la 30 m.
Apele de suprafață fac parte din bazinul inferior al Mureșului, curs care delimitează la
sud UAT Pecica, generând un ecosistem unic, cu mari beneficii asupra orașului.
Resursele subsolului sunt reprezentate de: hidrocarburi, nisipuri și pietrișuri, precum
și apele minerale și geotermale de adâncime care pot stimula turismul balnear și de
cură.
Vegetația forestieră este reprezentată în deosebi de păduri de foioase, caracteristice
silvostepei (Pădurea Popinilor și Pădurea Reteag-Ghedeș-Maroji). A doua categorie
de asociații vegetale de importanță deosebită pentru arealul stepic o reprezintă
pajiștile ponto- și danubiano-panonice, încă prezente mai ales în partea de NE a
UAT.

Tabel 28 Disfuncționalități din punct de vedere al resurselor naturale
Disfuncționalitate Justificare
Potențialul natural al
râului Mureș este mult
ignorat atât în raport cu
perioadele istorice cât și
în raport cu situația
Mureșului de peste graniță

Potențialul de transport al Mureșului, fructificat din
perioada preistorică până la începutul epocii
contemporane și prevăzut a fi fructificat în
documentele strategice naționale este încă
nefructificat.
Malul Mureșului este slab valorificat în context
urban.

Vegetația naturală de
pajiști a fost supusă unei
accentuate acțiuni de
intervenție antropică
(umană)

Transformarea pajiștilor în terenuri agricole a fost o
presiune constantă în epoca modernă iar
urbanizarea prin împrăștiere teritorială cu trupuri
izolate reprezintă presiunea constantă din ultimii 22
de ani.

Exploatarea deficitară a
apelor minerale și termale

Gradul de concurență a exploatărilor minerale și
termale din Ungaria este net superior, astfel că
fructificarea acestor ape este deficitară.

Structura economică.
Profilul economic al localității este unul mixt, în care toate cele patru sectoare de
activitate contribuie la stabilitatea economiei locale. Cel mai important este sectorul
terțiar, iar celelalte două sectoare importante, primar și secundar, prezintă o evoluţie
variabilă. Sectorul primar se bazează pe agricultură și creșterea animalelor.
Potențialul exploatărilor resurselor subterane (petrol, ape termale) este doar parțial
atins, de către societăți comerciale care nu au sediul în localitate. În sectorul
secundar, principalele activităţi desfăşurate sunt de tradiție, precum fabricarea pâinii
şi a produselor proaspete de patiserie, dar și fabricarea unor articole de
îmbrăcăminte, tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă sau operaţiuni de
mecanică generală. În acest sector, activitatea reprezentatitvă pentru localitate se
desfăşoară în jurul producţiei de pâine, un brand local. În sectorul terţiar, oraşul
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beneficiază de adiacenţa coridorului european TEN-T, autostrada A1, ceea ce
produce oportunităţi favorabile pentru societăţile care desfăşoară activităţi de
transport. Toate sectoarele de activitate prezintă valori ale cifrei de afaceri şi
numărului de angajaţi în uşoară creştere, însă profitul este în scădere.

Față de orașul Pecica, satele aparținătoare contribuie într-o pondere extrem de
redusă la economia locală. Astfel, în Turnu se desfășoară activități de fabricare a
utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului și transporturi rutiere de
mărfuri, însă numărul de angajați este redus iar cifra totală de afaceri este
incomparabilă față de cea a orașului. Sectorul primar contribuie într-o pondere
limitată la economia locală, agricultura fiind practicată îndeosebi la nivelul
gospodăriilor inviduale. Astfel, se poate concluziona ca profilul economic al localităţii
este unul mixt, dar de o importanţă redusă faţă de potenţialul înregistrat.

În Bodrogul Vechi există trei firme care își desfășoară activitatea în domeniul creșterii
animalelor, fără a-și declara datele. Aşadar, profilul economic este unul
monofuncţional primar.

În Sederhat au fost înregistrate doar două firme, în 2014, cu contribuții infime la
economia locală. Aşadar, aceasta din urmă se bazează pe economia micilor
gospodării, prin activităţi de subzistenţă sau prin agricultură intensivă pe parcele de
dimensiuni medii. În zona de Vest a localității se practică activități extractive, de către
societăți comerciale a căror impact în economia locală este produs doar de un număr
restrâns de angajați, necuantificabil.

Tabel 29 Disfuncționalități din punct de vedere al structurii economice
Disfuncționalitate Justificare
Structura fragmentată a
exploatațiilor agricole,
spiritul asociativ este încă
redus, predominând
agricultura de subzistentă

Majoritatea exploatațiilor agricole sunt fragmentate,
existând încă modelul tradițional de practicare a
agriculturii pe loturi de mici dimensiuni. Acest aspect
conține pericolul menținerii urbanizării fragmentate,
prin transformarea acestor ferme de subzistență în
zone de locuit sau productive.

O foarte mică parte din
exploatațiile agricole sunt
certificate ecologic

Gradul de concurență a exploatărilor agricole din
Ungaria este net superior

Sectorul terțiar se sprijină
pe consum

Cea mai mare parte a societăților din sectorul terțiar
sunt din domeniul comerțului

Probleme de înțelegere,
asumare și gestionare a
resurselor turistice:
patrimoniul turistic natural
și antropic este puțin
valorificat

Slaba conștientizare și gestionare a ariilor naturale
protejate sau valoroase (Parcul Natural Lunca
Mureșului, Malul Mureșului), lipsind traseele
tematice intergate.
Inexistența unor certificări ecologice.
Multe elemente extrem de valoroase, identitare, nu
au nici o valență turistică: Mureșul, care are valoare
de brand turistic local și regional.
Presiunea de înlocuire a patrimoniului construit
tradițional și starea avansată de degradare a multor
clădiri din zona urbană protejată.

În privința sectorului
balnear și de agrement-

Activitățile balneare și de agrement-divertisment nu
au vigoare și diversitate, oferta din Ungaria sau
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divertisment, oferta
rămâne aproape
inexistentă

chiar Arad constituind principalul factor descurajant.

Baza materială turistică a
orașului are o dimensiune
foarte scăzută

La Pecica există un singur hotel de *** (de tranzit) și
două pensiuni.

Patrimoniul cultural.
Patrimoniul cultural al orașului Pecica are un volum consistent și divers.
Pecica deține atât poziții în categoria A (monumente de arhelogie) cât și în categoria
B (ansambluri urbane și monumente) a LMI AR 2015. Patrimoniul construit este însă
cantonat la Pecica și Turnu în zonele centrale.

Tabel 30 Disfuncționalități din punct de vedere al patrimoniului cultural
Disfuncționalitate Justificare
Disfuncționalități legate
de conservarea
patrimoniului cultural
(alterarea, degradarea,
dispariția patrimoniului)

Ansamblul Urban Pecica fiind o zonă extinsă, cu
situații sociale diverse, este foarte dificil de gestionat
din punct de vedere al stării obiectelor de
arhitectura.
Au fost observate:

- Constuirea de noi imobile care nu se
încadrează în zona protejată

- Intervenții neautorizate asupra obiectelor de
patrimoniu, nerespectări ale autorizatiilor de
construire

- Degradarea ca urmare a lipsei intervențiilor.
Degradarea prin intervenții defectuoase.

- Colapsul ca urmare a lipsei de intervenții.
Colapsul ca urmare a unor intervenții
necorespunzătoare. Distrugerea.

Nevalorificarea
patrimoniului

Situl arheologic de categoria A – ”Șanțul Mare” nu
este fructificat în nici o manieră.

3.1.2.3. Protecția mediului și schimbări climatice

În cadrul acestui aspect cheie au fost analizate principalele rezultate ale studiilor de
fundamentare: Protecția Mediului. Riscuri naturale și antropice, Impactul schimbărilor
climatice dar și ale analizei urbane.

Orașul Pecica este așezat în totalitate pe un sit de câmpie, pe prima și a doua terasă
a râului Mureș.

Calitatea factorilor de mediu.
Monitorizarea calității aerului în oraș nu beneficiază de stații de monitorizare din
rețeaua națională ci doar de monitorizări sporadice și conjuncturale. Totuși, prin
mutarea traficului de tranzit de pe DN 7 pe A1, odată cu deschidera acesteia pentru
circulația publică, s-au îmbunătățit parametrii de calitate a aerului din oraș.
Monitorizarea stării apelor la nivelul municipiului se realizează de către Administrația
Națională ”Apele Române” prin unitatea sa teritorială (ABA Mureș), prin intermediul
rețelei proprii de puncte de observație.
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Tabel 31 Disfuncționalități din punct de vedere al factorilor de mediu
Disfuncționalitate Justificare
Starea chimică slabă a
unor corpuri de apă
subterană

Starea chimică slabă a corpului de apă subterană
ROMU20
Depășiri ale standardelor de calitate la azotați.

Inexistența sistemelor
centralizate de canalizare
menajeră în localitățile
aparținătoare

La Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi nu există
sisteme centralizate de canalizare ale apelor
menajere.

Deșeuri.
În prezent, sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul orașului Pecica,
este finalizat în proporție de 99%, din 2017, fiind atribuită și colectarea separată a
deșeurilor.

Riscuri.
Principalele tipuri de riscuri ce condiționează dezvoltarea în municipiul Arad, sunt atât
din domeniul riscurilor naturale, a riscurilor antropice, cât și a riscurilor biologice.
Din categoria riscurilor naturale, Pecica este afectată de riscul seismic; de asemenea
UAT Pecica este afectat de riscul de inundații datorat râului Mureș, în zona cuprinsă
între digul de protecție și Mureș, gestionată de ABA Mureș; riscul de incendii de
vegetație este prezent în zona Păduriilor de la S de Pecica și a zonelor extinse de
pajiști de la N-E ul UAT; la acestea se adaugă riscul de secetă pedologică,
hidrologică și meteorologică, care afectează întreg arealul Câmpiei de Vest, în
special în zona câmpiei joase.
Din categoria riscurilor antropice, UAT Pecica este afectat de următoarele riscuri:
există agenți economici care intră în următoarele categorii de risc: COV și substanțe
periculoase; riscul de accidente majore pe căile de comunicație (A1, E 68, zona 1 a
Aeroportului Arad).
Din categoria riscurilor biologice, rămân valabile riscurile de epidemii, zonele
aglomerate (școli, comine de bătrâni, alte zone publice aglomerate, etc) fiind
punctele cele mai vulnerabile în acest tip de risc.

Tabel 32 Disfuncționalități din punct de vedere al riscurilor naturale
Disfuncționalitate Justificare
Prezența riscului seismic
necesită un proiect amplu
de evaluare a clădirilor
publice și a locuințelor de
tip colectiv

Fondul construit public și de locuințe colective are în
parte vârste anterioare anului 1977, iar o evaluare a
riscului seismic nu a fost încă elaborată la Pecica.

Existența unor areale cu
un potențial semnificativ
de inundații

Banda de inundabilitate a râului Mureș se înscrie în
general între digul de protecție la inundații și Râul
Mureș.

Existența riscurilor
climatice: pedologic,
hidrologic și meteorologic

Evoluția climatică afectează întreg arealul câmpiei
de Vest, aceasta manifestându-se prin creșteri ale
episoadelor de căldură extremă, descreșterea
cantităților de precipitații în anotimpul de vară,
creșterea riscului de inundații rapide, creșterea
riscului de apariție a incendiilor de pădure, creșterea
cererii energetice pentru sistemele de răcire
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Lipsa adaptării sectorului
agricol la schimbările
climatice

Inexistența unor hărți de re-zonare agricolă și a unui
catalog cu hibrizi pretabil pentru diverse culturi
agricole, ca urmare a modificării condițiilor agro-
climatice în contextul schimbărilor climatice din
ultimele decenii.

Tabel 33 Disfuncționalități din punct de vedere al riscurilor antropice
Disfuncționalitate Justificare
Existența în intravilan a
agenților economici ce
prezintă risc de poluare:
COV, substanțe
periculoase

Agenții economci își desfășoară activitatea în
general în zonele industriale.

Existența în intravilan a
riscurilor de accidente
majore pe căile de
comunicație

Prezența în intravilan a traseelor drumurilor de rang
național pe care se transportă substanțe periculoase
face ca acest tip de risc sa afecteze zone vaste și
variate funcțional, în special zone de locuit

Tabel 34 Disfuncționalități din punct de vedere al riscurilor biologice
Disfuncționalitate Justificare
Riscurile epidemice rămân
o realitate demonstrată de
contextul pandemic

Infrastructura publică de sănătate este minimală la
Pecica: nu există spitale.

Patrimoniul natural.
La nivelul orașului Pecica, există cinci categorii de arii naturale protejate (Parc
natural, Sit Ramsar, Rezervație Naturală, Sit de Importanță Comunitară și Arie de
Protecție Specială Avifaunistică). Cele mai extinse care se încadrează în același
perimetru, al Parcului Natural Lunca Mureșului.

Tabel 35 Disfuncționalități din punct de vedere al patrimoniului natural
Disfuncționalitate Justificare
Nivelul redus de
cunoaștere și înțelegere a
ariilor naturale protejate

Există presiuni de urbanizare în interiorul și la
marginea ariei protejate care denotă lipsa de
înțelegere a rostului și potențialului acesteia.

3.1.2.4. Asigurarea conectivității și mobilității teritoriale

În cadrul acestui aspect cheie au fost analizate principalele rezultate ale studiilor de
fundamentare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă și Echiparea tehnico-edilitară.

Transport rutier, feroviar, naval.
Rețeaua de transport a orașului Pecica deservește modurile de transport rutier și
feroviar.
Teritoriul de analiză este racordat atât la rețeaua Trans-Europeană de Transport
centrală, cât și la rețeaua Trans-Europeană de Transport globală.
Rețeaua de transport rutieră este formată din autostrăzi, drumuri europene, drumuri
naționale și drumuri județene. Autostrada A1 și E68-DN7 reprezintă culuarul
paneuropean rutier IV; Autostrada A1 are un traseu apropiat față de centrul orașului
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Pecica, ceea ce îi conferă acestuia un foarte mare grad de conectivitate la rețeaua
rutieră europeană.
Transportul feroviar se desfășoară pe linia secundară de cale ferată Arad-Nădlac
(terminus).
Cu toate ca PATN prevede cursul râului Mureș ca traseu navigabil, la ora actuală
navigabilitatea pe Mureș este doar pentru agrement, cu ambarcațiuni mici , fără
motor, gastionate și de Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului și fără zone
amenajate de acostare.

Tabel 36 Disfuncționalități din punct de vedere al transportului rutier, feroviar și
naval

Disfuncționalitate Justificare

Lipsa unei variante de
ocolire la Pecica conduce
la situații în care rețeaua
stradală este încărcată de
fluxurile de trafic de
tranzit, care se deplasează
pe direcția est-vest.

DN 7 traversează median localitatea Pecica
constituind și principala arteră de tranzit cu tot ce
deriva din aceasta situatie, riscuri de accident in
special cu pietoni datorat amenajarilor insuficiente
pentru canalizarea pietonilor spre trecerile de pietoni
(pe zona centrală), a unui regim de viteză de
circulație de multe ori peste viteza reglementată în
lipsa unor dispositive de calmare a traficului/vitezei
în special (pe sectoarele marginale de la
intrarea/iesirea din zona centrală). La nivelul rețelei
stradale, semnalizarea verticală de orientare și de
prioritate este insuficientă iar amenajarile
intersecțiilor cu reteaua stradală principala și DJ 709
J este deficitară

Lipsa unei variante de
ocolire la Turnu conduce
la situații în care rețeaua
stradală este încărcată de
fluxurile de trafic de
tranzit, care se deplasează
pe direcția nord-sud.

Localitatea de frontieră Turnu este tranzitată de DN
7B de la Sud-Est spre Nord-Vest constituind și
principala axa de circulație a localității având un
profil transversal de drum cu două benzi într-un ușor
rambleu santuri laterale pentru colectarea apelor
pluviale zona verde până la fronturile construite și
doar pe puține sectoare și discontinuu trotuare
pietonale înguste fapt ce genereaza utilizarea de
către pietoni și cicliști a părții carosabile expunându-
se riscurilor de accident

Deficiențe sistemul de
artere rutiere, la nord de
DN 7, la Pecica

Nu există o arteră de legatură între zona de Est și
zona de Vest a orașului la Nord de DN 7 astfel încât
practic avem o singură arteră de traversare a
orașului lucru disfuncțional în momentele de timp de
tip ,,eveniment” când se concentreaza traficul de
tranzit pe un interval scurt de timp sau atunci cand
din diferite motive se produc ,,blocaje” în zona
centrală a orașului.

Ponderea scăzută a
amenajărilor pentru
cicliști

Pe ansamblul localității Pecica nu putem remarca
decât izolat (strada nr. 2, artera principala spre zona
veche a orașului) amenajari de trotuare sau piste
pentru biciclisti. Acest aspect se constituie nu doar
într-un disconfort ci si un risc accentuat de accidente
datorate utilizării părții carosabile pentru deplasari
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pietonale (mai ales că nici iluminatul public nu este
suficient/corespunzator)
În celelalte trei localități, nu există amenajări pentru
cicliști.

Lipsa unui transport
public local

Localitățile aparținătoare nu beneficiază de o
legătură cu orașul-reședință printr-un sistem de
transport public local.
La nivelul orașului nu există nici o facilitate de
transport public local între diferite zone ale orașului,
în special între gară și centru.

Echiparea tehnico-edilitară.
Sistemul de alimentare cu apă a Orașului Pecica este administrat de operatorul
regional SC Compania de Apă Arad, ca Microsistemul Pecica. La nivelul anului 2017
rețeaua de distribuție deservea cea mai mare parte a localității Pecica, având o
lungime totală de 55,15 km.
Sistemul de canalizare a Orașului Pecica este administrat tot de operatorul regional
SC Compania de Apă Arad. Sistemul deservește cea mai mare parte din orașul
Pecica, având o lungime totală de 52,84 km, fiind separativ, și este racordat la Stația
de Epurare Pecica, cu deversare în râul Mureș.

Sistemul de transport energie electrică este administrat de CN Transelectrica și pe
teritoriul orașului conține doar rețele de transport.
Sistemul de distribuție energie electrică este format din trei sisteme operate de trei
distribuitori, dintre care E-Distributie Banat este operatorul pentru consumatorii
casnici și industriali cu un grad de acoperire de aproape 100%.

Teritoriul orașului Pecica este conectat la SNTGN din România printr-o conductă
care traversează teritoriul UAT precum și SRM-uri prin care se livrează gaz către
consumatorii casnici și industriali din localitatea Pecica.
De asemenea pe teritoriul UAT Pecica există areale de exploatare a hidrocarburilor,
cu conducte de transport ce fac parte din SNTH.

Se poate admite ideea că în prezent, întreg teritoriul orășenesc Pecica este conectat
la telecomunicații fie prin sisteme fixe, fie prin sisteme mobile.

Tabel 37 Disfuncționalități din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare
Disfuncționalitate Justificare
Grad de acoperire mic cu
utilități în zonele din
intravilanul existent al
Pecicăi încă neurbanizate

Zonele neurbanizate încă din intravilanul existent au
un grad redus sau inexistent de echipare cu rețele
de apă, canalizare, electricitate sau gaze naturale.

Lipsa infrastructurii
hidroedilitare și de gaze
naturale la Turnu,
Sederhat și Bodrogu
Vechi

În cele trei localități nu există sisteme centralizate de
alimetare cu apă și canalizare și nici rețele de
distribuției gaze naturale.

Lipsa de exploatare a
energiilor regenerabile

Sursele de energie regenerabilă disponibile pe plan
local sunt: energia solară, energia eoliană, energia
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hidraulică și biomasa. Acestea sunt foarte puțin
utilizate.

3.1.2.5. Coeziune socială

În cadrul acestui aspect cheie au fost analizate principalele rezultate ale studilor de
fundamentare Evoluția socio-demografică, Analiza factorilor interesati. Anchete
sociale și ale Analizei urbane.

Educație.
Nivelul de instruire a populației este mediu în orașul Pecica, comparativ cu contextul
național.
La ultimul recensământ (2011) 6% din populație avea studii superioare, 33% studii
postliceale, liceale și profesionale, 30% gimnaziale, 16% primare.

Tabel 38 Disfuncționalități din punct de vedere al educației
Disfuncționalitate Justificare
Rata mică sau inexistența
dotărilor educaționale în
unele zone ale orașului
Pecica

Zona de NE a Pecicăi nu are dotări educative
preșcolare.
Zonele de N și NE ale Pecicăi, nu au dotări
educative primare.

Sănătate.
Serviciile medicale din oraș includ centre medicale, cabinete de medicină și farmacii,
cu capital privat.

Tabel 39 Disfuncționalități din punct de vedere al sănătății
Disfuncționalitate Justificare
Inexistența unui spital
orășenesc

Datorită apropierii de Arad, serviciile publice de
sănatate nu includ si existența unui spital public, cu
toate că populația și-a exprimat dorința de a avea la
dispoziție în oraș cel puțin o secție de maternitate.
Toate celelalte dotări sunt private.

Inexistența unităților de
sănătate la Sederhat și
Bodrogul Vechi

Cele două localități nu dețin nici o dotare publică
sau privată de sănătate.
Lipsa populației de la Bodrogul Vechi justifică
inexistența acestora.

Protecție socială și populația romă.
În orașul Pecica există un centru de îngrijire pentru vârstnici.
Pe raza orașului există un număr de 1335 persoane de etnie romă, iar pentru mai
bine de jumătate există în derulare proiecte de intergare socială.

Tabel 40 Disfuncționalități din punct de vedere al protecției sociale
Disfuncționalitate Justificare
Lipsa de acces la servicii
de sănătate

Serviciile medicale sunt inexistente relativ la nevoile
populațiilor marginalizate și a grupărilor compacte
roma. La aceste populații, accesibilitatea la servicii
medicale și medicamente este un element cheie.

Lipsa de acces la servicii Incidența copiilor cu cerințe educaționale speciale
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de educație incluzive (mai prezentă în cazul populației roma) este mult
mai mare. Integrarea în învățământul normal pentru
acești copii și pentru familiile lor este, adesea foarte
dificilă. Situația de marginalitate generează pentru
mulți elevi care provin din gospodării deprivate nevoi
care necesită atenție specială.

Sărăcia concentrată
spațial

Populația din zonele marginalizate compacte este
forțată să accepte munci precare, ziliere, epuizante
fizic și stigmatizate social (ex. salubritate, colectarea
deșeurilor reciclabile, munci ziliere în zootehnie și
agricultură), care nu permit ieșirea din sărăcie,
generând comunități compacte marginalizate.

Grad ridicat de sărăcie în
rândul populațiilor roma

Populația majoritară din zonele marginalizate
(str.319-325-326 și str. 219-232) este populație
roma, care trăiște în condiții precare de locuit. O
mare parte din populația roma nu are acces la un
venit stabil, aspect testabil de către autoritățile
statului. Pentru a avea acces la seria de prestații și
servicii sociale oferită de către statul român este
nevoie de a avea documente valide și de asemenea
este nevoie de cunoștințele necesare pentru a cere
accesul la cetățenia solidă. Cuantumul prestațiilor
sociale care permit politici de integrare socială este
mult prea mic pentru a acoperi nevoile de bază ale
unei gospodării. Efectul este ca adesea în cadrul
grupărilor marginale, cheltuielile pentru educație și
recalificare nu sunt asumate de către familie.

Fond construit locativ.
Stocul de locuințe în orașul Pecica nu a avut o expansiune mare în raport cu fondul
construit raportat la nivelul întregii țări. Fondul de locuințe a avut un trend permanent
pozitiv ajungând de la 4958 locuințe în anul 2002 la 5274 locuințe în 2011.

Tabel 41 Disfuncționalități din punct de vedere al fondulul construit locativ
Disfuncționalitate Justificare
Există rezerve de teren
reglementat pentru
locuire, dar neocupat

Documentațiile de urbanism în vigoare cumulează o
rezervă de teren neconstruită considerabilă.

Cultură și sport.
Orașul Pecica posedă mai multe structuri sportive atât în aer liber cât și în săli, iar pe
parcursul ultimilor 10 ani Pecica a cunoscut o creștere a numărului de sportivi.
Sporirea numărului de sportivi legitimați este strâns legată de funcțiunile existente la
nivel teritorial.

Orașul Pecica cunoaște o vitalitate culturală în plan național, având o activitate
festivalieră în plină expansiune. Industriile culturale și creative sunt și ele în
expansiune la nivelul orașului Pecica.

Tabel 42 Disfuncționalități din punct de vedere al culturii și sportului
Disfuncționalitate Justificare
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Distribuția inegală a
structurilor sportive în
plan teritorial.

Zonele de N și NV ale Pecicăi nu dețin structuri
sportive la scara zonei.
Localitățile Sederhat și Bodrogul Vechi nu dețin
dotări sportive

Valorificarea insuficientă a
potențialului existent în
industriile culturale și
creative la nivelul orașului

O bună parte a lucrătorilor în cultură obțin venituri
modeste de pe urma activităților lor. În acest context
devine necesară sustinerea agenților culturali pentru
o mai bună cuprindere a lor în evenimente existente
sau viitoare și pentru a facilita raspândirea
activităților la nivel orășenesc, către publice care nu
au decât un acces modest la evenimente culturale.

Elementele identitate
puternice ale Pecicăi nu
sunt implicate în industria
culturală și creativă

Râul Mureș nu participă la industria culturală și
creativă locală, cu toate că potențialul acestuia este
foarte mare.

3.1.2.6. Dezvoltare teritorială echilibrată

În cadrul acestui aspect cheie au fost analizate principalele rezultate ale Analizei
urbane.

Municipiul Arad și comunele din imediata apropiere, direct afectate de creșterea
demografică și economică a municipiului, au cunoscut o dezvoltare relativ rapidă.
Cele mai dens populate și mai bogate comune din județ sunt cele din jurul Aradului
(com. Vladimirescu, com. Livada) acestea beneficiind de fapt de întreaga
infrastructură a municipiului, însă neaducând decât un aport parțial financiar la
economia locală.
Unele extinderi de intravilan au adus beneficii economice și sociale evidente
(amenajarea zonelor industriale, centre comerciale, depozite, zone de locuire
individuală cu suprafețe generoase, etc).

Tabel 43 Disfuncționalități din punct de vedere al dezvoltării teritoriale
Disfuncționalitate Justificare
Există o diferențiere a
zonelor raportat la
accesibilitatea la dotările
publice

Zonele periferice precum cele de la N de DN, nu a o
accesibilitate facilă la acestea

Există zone marginalizate Atât la N cât și la S de DN 7 există zone
marginalizate

Dezvoltarea într-o manieră
haotică a zonelor
economice prin fărămițare
teritorială

Intravilanul actual are cca. 83 de trupuri izolate. O
mare parte dintre acestea reprezintă activități
economice, agricole, silvice, industriale sau terțiare.

3.1.2.7. Întărirea capacității administrative

În cadrul acestui aspect cheie au fost analizate principalele rezultate ale studiului de
fundamentare Analiza factorilor interesati. Anchete sociale, precum și Analiza urbană.
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Orașul Pecica face parte din Zona Periurbană Arad, zonă stabilită de obicei prin
documentațiile de amenajare a teritoriului județene.
De asemenea prin studii ulterioare a fost definită și Zona Funcțională Urbană Arad.
Atât la nivelul Zonei Periurbane Arad si a Zonei Funcționale Urbane Arad, există o
tendință de specializare funcțională a localităților, inclusiv din perspectivă economică.
Astfel economia municipiului tinde tot mai mult spre o secundizare și terțializare, în
timp ce orașele și comunele din jur au preluat funcțiile primare, de recreere dar și pe
cele rezidențiale.
Zona Periurbană Arad a fost implicată și într-un proiect de asociere administrativă cu
polul de dezvoltare Timișoara.

Tabel 44 Disfuncționalități din punct de vedere al capacității administrative
Disfuncționalitate Justificare
Gradul mic de date
detaliate pe care
administrația publică
orășenească de are la
dispozitie

Multe date spațiale nu depășesc nivelul de detaliere
orășenesc, astfel că la nivel de zone, analizele
urbane și evaluările sunt uneori aproape imposibil
de realizat.
În unele cazuri, datele nu există nici la nivel de oraș.

3.1.3. Diagnosticul prospectiv

3.1.3.1. Introducere

În cadrul Diagnosticului prospectiv au fost estimate evoluțiile viitoare ale proceselor
de dezvoltare teritorială pornind de la prognoze și luând în considerare posibilele
scenarii în cadrul fiecărui domeniu analizat în studiile de fundamentare: structură
socio-demografică și aspecte sociale, economie, cadrul natural și mediu, patrimoniul
natural și construit, conectivitate și echipare tehnică a teritoriului, rețeaua
metropolitană de localități, cooperarea la nivelul metropolitan.

În dezvoltarea unor scenarii privind evoluția diferitelor aspecte la nivelul orașului
Pecica, s-a pornit de la informațiile privind starea actuală, s-au avut în vedere
disfuncționalitățile și propunerile de eliminare a acestora, așa cum au fost detaliate în
studiile de fundamentare și analiza urbană.

Aspectele prezentate în scenariile Diagnosticului prospectiv pentru fiecare sector
analizat în studiile de fundamentare și analiza urbană au reprezentat un punct de
plecare în identificarea celor trei scenarii de dezvoltare la nivel de oraș și, de
asemenea, în definirea priorităților și a măsurilor ce vor fi prezentate în Strategia de
dezvoltare spațială a Orașului Pecica.

3.1.3.2. Structura socio-demografică

Prognoze demografice.
Prognoza demografică a orașului Pecica este înscrisă într-o prognoză mai extinsă a
județului Arad, situație care a fost analizată mai consistent în cadrul raportului
”Proiectarea Populației României în Profil Teritorial la Orizontul Anului 2060” (INS
2017). Estimările populației rezidente proiectate pentru următoarele decenii țin
seama de principalele fenomene demografice care determină volumul populației într-
un timp dat: fertilitate, mortalitate, migrațiune internă și migrațiune externă. Raportul
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propune mai multe variante de prognoză demografică și anume varianta medie,
varianta constantă, varianta optimistă, varianta pesimistă și varianta intermediară.
Varianta cea mai plauzibilă sugerată de către Institutul Național de Statistică este
varianta medie.

Astfel, tinând cont de varianta medie, județul Arad va cunoaște până în 2060 un
declin demografic drastic de cca. 30%, cu următoarele etape: până în 2030 o
scădere cu cca. 8,36%, urmată de un declin mai profund până la cca. 30%.
Ținând cont de structura pe grupe de vârstă, conform variantei medii, se așteaptă o
scădere a numărului de copii și a numărului de persoane de vârstă activă din judeul
Arad, până în 2060. Pe de altă parte populația vârstnică se așteaptă să crească de la
23% la 33,5%, adică o creștere cu cca. 44% în 2060 comparativ cu 2015.

Conform variantei intermediare a proiecției demografice, populația județului Arad va
continua să scadă până în 2060 cu cca. 22,3%. Ținând cont de grupele mari de
vârstă, copii ar urma să crească ușor, de la 15 la 15,1% până în 2060, populația în
vârstă de muncă ar urma să scadă de la 67,7% la 56,8% iar populația vârstnică ar
urma să crească de la 17,3% la 28,1% până în 2060.

În cazul județului Arad, varianta optimistă indică tot un declin constant demografic, cu
cca. 18,44 % în anul 2060 față de 2015.

Totuși având în vedere rata de evoluție generală la nivelul județului Arad cuprinse în
proiectul de actualizare a PATJ Arad, care arată o creștere a generală a populației
județene în mediul urban cu 2 procente, putem estima că în marja celor 2%,
trendurile demografice de la nivelul județului se pot regăsi și la nivelul orașului.
Însă având în vedere faptul că în aria periurbană Arad, majoritatea UAT-urilor au
înregistrat o creștere demografică, putem estima că acest trend se va păstra în
continuare și la Pecica.

La nivel de analiză locală, pe parcursul ultimelor două decenii populația Orașului
Pecica a înregistrat o evoluție ascendentă, cu o creștere de 10,20% (1.181
persoane), față de minimul demografic înregistrat în 1992.
Având în vedere rata medie de creștere per capita și dacă nu apar modificări
substanțiale în contextul socio-economic, politic și cultural al regiunii putem estima,
că populația Orașului Pecica va ajunge la 19.181 persoane în 2060.

Rezumând, indiferent care este varianta de prognoză demografică de care se ține
seama, comparativ cu localitățile din județul Arad, creșterea demografică va fi mai
mare decât media județeană.

Scenarii alternative de dezvoltare privind populația.
În aceste condiții, se pot lua în considerare două scenarii pentru evoluția
demografică la nivel județean în care se va încadra evoluția demografică la nivel
orășenesc:

- Scenariul de dezvoltare concentrică: se bazează pe tipul de dezvoltare
economică și infrastructura actuală. În acest caz municipiul Arad și comunele
și orașele învecinate râmân singurul și cel mai important pol de dezvoltare al
județului. Aradul rămâne singurul oraș magnet pentru populația din județ și
pentru anumite categorii de persoane provenite din alte județe. Aradul și în
general primul inel al Zonei Metropolitane vor rămâne destinații atractive
pentru populația tânără care urmează și au urmat studii universitare, angajată
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în sectorul serviciilor sau alte sectoare care necesită forță de muncă înalt
calificată. Acest scenariu de dezvoltare potențează disparitățile ce țin de
structura demografică a județului. Acest scenariu avantajează mult Orașul
Pecica.

- Scenariul de dezvoltare policentrică: reprezintă o alternativă la situația
existentă. Acest model diminuează numărul de persoane tinere care
emigrează din județ între alte țări, Aradul și zona sa periurbană devenind o
destinație pentru migrație. Acest scenariu ar putea reduce disparitățile dintre
populația oficială și populația rezidentă, mai ales cea de vârstă tânără. Și
acest scenariu avantajează Orașul Pecica.

Scenarii sociale.
Ținând seama de aceste trenduri și de planuri de investiții, putem să formulăm, din
punct de vedere al evoluțiilor sociale trei tipuri de scenarii:

- Scenariul 1 ”Do nothing – A nu face nimic” (Business as usual – viziunea
de afaceri). În cazul în care politicile urbane rămân aceleași, dinamica
socială actuală sugerează că tendințele vor fi următoarele:
 Aradul va continua să suburbanizeze familiile formate din persoane cu

educație superioară în primul inel de localități adiacente, deci și în Pecica, și
să urbanizeze populațiile cu educație superioară în locuințe ocupate în medie
de 2 persoane.
 Aradul va continua să urbanizeze capitalurile din sectorul serviciilor

pentru rețele transnaționale în zonele centrale și pe platformele tehnologice.
 Capitalurile din industria prelucrătoare, precum și cele de transport și

logistică vor continua suburbanizarea pe culuarul Mureșului, spre Pecica și
Vladimirescu, dar și spre Timișoara și Curtici.
 Localitățile rurale mai apropiate de Arad vor fi suburbanizate cu case

ocupate temporar în perioada vacanțelor estivale, în localitățile din Podgoria
Aradului, sau lunca Mureșului. În acest context, Pecica dar mai ales Bodrogu
Vechi ar avea o poziție favorabilă.
 Rețelele de afaceri se vor poziționa în lanțurile de valoare globale de pe

poziția de ofertant de muncă mai ieftină manuală și non-manuală și cu valoare
adăugată mică.

Cel mai probail, acest tip de dezvoltare va continua să genereze un model concentric
al distribuției activităților din județul Arad, în jurul Aradului, cu suburbanizare
necontrolată a persoanelor și capitalurilor. În acest caz piața imobiliară
nereglementată va funcționa ca o modalitate de sortare a activităților și a
persoanelor, conducând la distribuția activităților în inele de localități din jurul
orașului. De vreme ce majoritatea locurilor de muncă în servicii vor fi în continuare în
centrul reședinței de județ, școlile superioare din Arad vor atrage tot mai mulți elevi
care vor face naveta, alături de părinții lor. Educația și cultura va fi un privilegiu al
centrului municipal.

- Scenariul 2 ”Do minimum – A face minimum”. În cazul în care se fac
modificări minime în politicile publice, dinamica socială sugerează că
tendințele vor fi următoarele:
 Capitalurile din industria prelucrătoare, precum și cele de transport și

logistică se vor distribui și în alte centre din județ (Curtici, Lipova, ș.a.); în
acest caz, Pecica reprezintă o varianta ideală pentru urbanizarea capitalurilor
din jurul Aradului.
 Rețelele de afaceri se vor poziționa în lanțurile de valoare globale de pe
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poziția de ofertant de muncă mai ieftină manuală și non-manuală și cu valoare
adăugată mică. Acest lucru va genera necesar de masă migratorie internă și
externă. Se vor intensifica acordurile de migrațiune controlată cu Asia de sud-
est, generând un nou val de mobilitate a forței de muncă străină pentru
sectoarele de servicii manuale și industria prelucrătoare. Cel mai probabil
acest lucru va genera tensiuni sociale.

Cel mai probail, acest tip de dezvoltare va continua să genereze un model nuclear al
distribuției activităților din județul Arad, care va stopa, măcar în parte, suburbanizarea
necontrolată a persoanelor și capitalurilor. În acest scenariu, politicile publice vor
trebui să aibă ca efect întărirea nucleelor urbane existente prin investiții strategice în
platforme industriale, tehnologice și logistice. Acest proces va duce la o stabilizare a
rețelei urbane.

- Scenariul 2 ”Do something – A face ceva” (proposed projects – proiecte
propuse). În cazul în care se fac intervențiile propuse în viitoarea strategie,
dinamica socială sugerează că tendințele vor fi următoarele:
 Orașul Pecica va reuși să își urbanizeze familiile formate din persoane
cu educație superioară, care au acces la locuri de muncă și servicii în oraș.
Intervenții: se construiesc noile cartiere de locuit de la N și SE la Pecica;.
 Pecica va fi capabilă să urbanizeze capitalurile din sectorul serviciilor
prin fixarea într-o logică multi-centrică a orașului. Intervenții: un pol
multifuncțional cultural în zona centrală a Pecicăi și dezvoltarea a încă trei
zone cu caracter de nuclele de servicii, pe traseul actualului DN7;
 Capitalurile din industria prelucrătoare, precum și cele de transport și
logistică se vor distribui ușor în județ, pe valea Mureșului, în aval și amonte de
Arad, fiind atrase de noua platforma industrială de la Pecica, generând nevoia
de fixare a populațiilor angajate prin cartiere dimensionate corespunzător în
orașe satelit și cu dotări adecvate pentru o populație cu nevoi mixte (atât
pentru personal de suport cu educație superioară, cât și pentru personalul
direct productiv cu educație medie);
 În localitățile rurale ale orașului se va dezvolta o infrastructură adecvată
estivală și hibernală pentru turism, pentru a produce o economie locală
dedicată pe o piață de consum centrată pe populația urbană din Arad dar și
Pecica.
 Rețelele de afaceri realizează o rescalare în lanțurile de valoare globale
în zone de valoare adăugată medie și mare; nu este necesară dezvoltare prin
expansiune demografică, iar populațiile locale sunt folosite pentru munci semi-
calificate și calificate, atât manuale cât și non-manuale.

Cel mai probail, acest tip de dezvoltare va genera un model multinuclear al
distribuției activităților în municipiul Arad și județul Arad. Capitalurile vor fi urbanizate
coerspunzător și vor fi însoțite de urbanizarea forței de muncă. Efectul va fi întărirea
nucleelor urbane deci a orașului Pecica și va genera o cerere stabilă și predictibilă de
servicii publice și de educație, recalificare, cultură, sănătate, sport și recreere în
întreg județul, reducând presiunea pe municipiul Arad. Se vor dispersa consumatorii
în județ și se va evita concentrarea actuală în Arad. Este cel mai favorabil scenariu
pentru orașul Pecica.

3.1.3.3. Structura economică

În prezent singura instituție care realizează prognoze la nivel național este Comisia
Națională de Strategie și Prognoză. Conform studiului ”Proiecția principalilor



318

indicatori economico-sociali în profil teritorial 2021-2025”, realizată însă la nivelul de
detaliere județean, județul Arad va înregistra un PIB nominal de cca 35 miliarde lei, în
creștere cu aproximativ 40% față de cel din 2021.
Populația ocupată la nivelul județului ar urma să crească, conform aceleiași surse, cu
doar 0,3% (+4900 persoane) în intervalul 2021-2025, ritm inferior față de cel
prognozat la nivel național (0,5%).
Rata șomajului este prognozată la 1,2% în 2025, în scădere față de anul 2021 (2%),
fiind situată sub media regională (1,5%) și cea națională (2,7%).

Scenarii/alternative de dezvoltare economică.
În aceste condiții, se propun următoarele scenarii de evoluție a economiei pentru
perioada 2030:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (Business as usual) – de exploatare a trendurilor
perioadei trecute (2010-2020). Acest scenariu nu ia în considerare nici o
intervenție publică de sprijinire a dezvoltării economice, iar autoritățile nu fac
mai mult pentru sectorul privat decât să finalizeze investițiile în curs și să le
opereze. În aceste condiții, sectorul privat va fi nevoit să se dezvolte prin
resurse proprii: din perspectiva forței de muncă, a asigurării trainingului
personalului, din perspectiva internaționalizării, a dezvoltării produselor proprii,
precum și a automatizării proceselor de producție, etc. Investițiile străine au un
ritm temperat, mai ales din cauza lipsei de forță de muncă, creșterea salariului
minim influențează negativ dinamica dezvoltării companiilor, fiindu-le dificil să
scaleze sau să desfășoare activități de R&D, migrația externă se va accentua,
etc.

- Scenariul 2 ”Do minimum” – ia în calcul o accelerare a creșterii economice,
pe considerentul că valoarea investițiilor străine directe crește la nivel
orășenesc. Este scenariul în care autoritățile finalizează proiectele în curs și
încep noi investiții de inters public, dar care încă sunt în fază de proiect (noua
descarcare de pe A1 – DJ709J, Centura Pecica Nord, Zona industruială
Pecica Est).

- Scenariul 3 ”Do something” (proposed projects) de creștere economică
susținută, bazată pe investiții străine în retehnologizare și informatizare, în
industrii avansate cu ritmuri înalte de productivitate a muncii. Mutarea
centrului de greutate dinspre avantajul competitiv bazat pe intensivitatea
muncii către cel bazat pe intensivitatea capitalului în cadrul procesului de
modernizare economică presupune nu numai eforturi de retehnologizare și
informatizare, dar și înzestrarea forței de muncă cu competențe tehnologice
complexe și digitale (angajații STEM). Administrația finalizează proiectele
începute și planificate, menționate la celelalte două scenarii sprijinind în mod
proactiv combaterea provocărilor alimentate de automatizare, digitalizare,
dezvoltarea unui pol consistent de forță de muncă cu competențe tehnice –
STEM (prin intermediul unor programe – o parte din ele menționate la
recomandări – menite să îmbunătățească / actualizeze competențele
angajaților care vor trece pa o nouă treaptă a valorii adăugate) și sprijinind
puternic ecosistemul de startup-uri, prin creerea unor instrumente de finanțare
municipale dedicate startup-urilor tech. Impactul creșterii investițiilor străine la
creșterea economică se va menține constant, forța de muncă se va reloca pe
ramuri economice, cu precădere spre ramurile cu potențial de progres
tehnologic și cu avantaj competitiv.
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3.1.3.4. Cadrul natural și mediul

Cadrul natural.
Calitatea aerului – scenarii
În ceea ce privește calitatea aerului au fost identificate trei scenarii:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – urmărește abordarea dezvoltării urbane,
a dezvoltării infrastructurii și a dezvoltării regionale fără a ține cont sub nici o
formă de implicațiile lor asupra calității aerului. În aceste condiții, se
prognozează o înrăutățire semnificativă a calității acestuia în orașul Pecica, pe
șoselele principale, ținând cont de tendințele de accentuare a polarizării și de
creștere permanentă a parcului auto.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în considerare actualele
tendințe în ceea ce privește calitatea aerului, a tiparului actual de manifestare
a impactului uman asupra aerului, a măsurilor luate deja cu scopul
îmbunătățirii situației existente. Luarea în considerare a acestui scenariu ar
determina păstrarea valorilor actuale ale calității aerului, cu depășiri ale
valorilor limită la unii indicatori, dar în mare măsură menținerea sub această
valoare limită. Acest scenariu nu ia însă în considerare tendințele de
dezvoltare socio-economică a orașului, schimbările prognozate pe piața
energiei, dezvoltarea estimată a infrasctructurii de transport și a localităților.
Pentru a exemplifica doar câteva dintre măsurile avute în vedere în prezentul
scenariu menționăm: reabilitarea termică a clădirilor și modernizarea surselor
de încălzire pentru instituții publice; folosirea unui sistem de iluminat public
eficient din punct de vedere energetic în clădirile municipale (LED); realizarea
auditului energetic al tuturor clădirilor publice; introducerea de noi zone cu
restricții de viteză; implementarea unei rețele de puncte self-service pentru
închirirerea de biciclete; 50% reducere la impozitul pe proprietate pentru
proprietarii clădirilor verzi; amplasarea de panouri fotovoltaice pe clădirile
publice și stimularea amplasării acestora pe clădiri particulare, etc.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – presupune aplicarea unor
măsuri la nivel comunitar și individual, de la cele efective (tehnice,
administrative) și legislative până la cele cu impact la nivel comportamental,
derivate din creșterea nivelului de conștientizare a subiectului în rândul
populației, cu scopul general de a îmbunătăți calitatea aerului. Acest scenariu
al emisiilor atmosferice ar determina încadrarea tuturor concentrațiilor medii
anuale ale poluanților atmosferici sub valorile limită. Cele mai importante
măsuri a căror aplicare ar duce la estimările realizate sunt: reducerea emisiilor
din sectorul rezidențial, prin implementarea de proiecte pentru eficiență
energetică a clădirilor în general, dar mai ales a celor publice; realizarea unor
scheme suport pentru creșterea gradului de utilizare a resurselor regenerabile
precum energia geotermală, pompe de căldură, panouri solare, energie
eoliană și hidro; reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport,
asigurarea mobilității traficului, promovarea utilizării mijloacelor alternative de
transport (transport în comun eco, biciclete, etc); măsuri pentru eficiența
energetică – instalații termice performante, cuptoare în industrie, etc;

Calitatea apelor – scenarii
Scenariile de evoluție a mediului acvatic sunt determinate de aplicarea unor măsuri și
decizii în plan instituțional, dar și individual care să asigure cel puțin menținerea stării
calitative actuale pentru corpurile de apă de suprafață și subteran. Din punct de
vedere instituțional, prin Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureș s-au
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stabilit o serie de măsuri care să reglementeze utilizarea apei și mai ales să asigure
starea calitativă bună a acesteia.
Evaluarea scenarilor posibile în ceea ce privește evoluția calității mediului acvatic
este determinată de modul de implicare/acțiune al instituțiilor ce ”operează” cu apa,
dar și al acțiunilor întreprinse la nivel individual/personal în relație cu acest demers.

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care populația și autoritățile
nu realizează niciun demers asupra protecției calității apei, fiind dezinteresați
să conserve actuala stare calitativă a mediului acvatic. Un asemenea
scenariu, va conduce foarte rapid, la o dereglare masivă a stării calitative a
apei cu efecte imediate asupra utilizării acesteia în varii scopuri.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul adoptarea unor
măsuri minimale la nivel individual și instituțional, legate de protejarea
mediului acvatic de eventuale alterări calitative:
 La nivel individual: aplicarea unui management restrictiv la nivel de
gospodărie privind utilizarea resursei acvatice în raport cu necesitățile familiei,
fără a genera risipă și alterări calitative majore: instalarea contoarelor de apă,
evitarea aruncării unor reziduuri non-degradabile în rețeaua de canalizare,
respectiv albiile râurilor (uleiuri alimentare, vopsele) și colectarea lor în centre
specializate;
 La nivel instituțional: asigurarea unor servicii eficiente de preluare a
reziduurilor generate în gospodăriile individuale și spații locative comune și
depozitarea lor în spații adecvate, care să nu implice degradarea stării
calitative a apelor; promovarea unor politici de protecție a mediului acvatic prin
decizii care să asigure cel puțin conservarea stării calitative actuale; aplicarea
unor măsuri de supraveghere și control eficiente, care să descurajeze situațiile
critice potențial generatoare de poluare, la nivelul agenților economici, dar și la
nivel individual.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care autoritățile
publice locale și județene își prioritizează acțiunile în sensul promovării
acțiunilor, măsurilor, proiectelor și programelor ce concură la menținerea
și/sau îmbunătățirea stării calitative a mediului acvatic. Tipuri de măsuri care
se propun în acest scenariu: implementarea unor proceduri de gestionare a
riscurilor în cazul poluărilor din cauze naturale sau provocate de acțiuni
voluntare sau involuntare ale oamenilor; reabilitarea surselor de apă existente
și la nevoie construirea de noi surse de apă; implementarea unei strategii
privind eliminarea nămolurilor rezultate în procesele de tratare a apei; acțiuni
de conștientizare a populației privind potențialul de poluare al activităților
antropice; reducerea și prevenirea poluării cu nitrați trebuie să fie una din
politicile prioritare de aplicat în cazul surselor de poluare difuze de proveniență
agricolă pe terenurile adiacente cursurilor de apă e necesară constituirea
zonelor de protecție și benzi tampon în care să fie interzisă  desfășurarea
activităților agricole, respectiv aplicarea fertilizanților și a pesticidelor de orice
fel.

Prognoza calității apelor este dificil de cuantificat, ea fiind direct legată de tendința
presiunilor generate de factorul antropic și mai ales de respectarea legislației
corespunzătoare acestui subiect. În contextul actual, presiunea demografică
exercitată prin polarizarea migrației spre Arad, respectiv orașul Pecica, se poate
estima o posibilă tendință de scădere a calității mediului acvatic, dacă nu se aplică
cel puțin scenariul de referință ”Do minimum”. Corelarea acțiunilor de colectare
selectivă a deșeurilor, procesarea acestora în spații specializate și epurarea
corespunzătoare a apelor reziduale menajere și industriale sunt cele mai importante
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măsuri pentru ca evoluția calității apelor să înregistreze o evoluție pozitivă.

Calitatea solului – scenarii
Scenariile de evoluție a calității solurilor iau în considerare diferite grade de aplicare
a măsurilor prevăzute pentru eliminarea disfuncționalităților constatate, acestea fiind
influențate fundamental de finanțările disponibile, de eficiența acțiunilor de informare
a populației și de gradul de coordonare dintre diverse instituții cu responsabilități în
gestiunea terenurilor, precum CJA, ANIF, OSPA, APIA, DAJA, ANSVSA, ANANP,
consiliul local, etc.

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – se bazează pe considerentul că acest
domeniu de intervenție este secundar comparativ cu altele, prioritare: calitatea
apelor, a aerului, situația spațiilor verzi sau a transporturilor, siturilor
contaminate. Această situație evidențiază o oarecare neglijență administrativă
față de aceste subiecte. În condițiile acestui scenariu se imaginează o evoluție
de tip laissez-faire, în care se aplică doar procedurile administrative de control
și monitorizare a poluării și degradării solurilor, fără nici un fel de măsuri
proactive însă, fără nici o strategie de gestiune integrată și fără niciun plan
coagulat de îmbunătățire a valorificării terenurilor și calității solurilor.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – are în vedere îmbunătățirea
schemelor actuale de plăți pentru agricultură (măsurile de agro-mediu și climă,
precum și agricultură ecologică) și creșterea numărului de aplicanți pentru
acestea, prin măsuri mai eficiente de informare și sprijin pentru agricultori. În
special agricultura ecologică, cu potențial destul de mare având în vedere
tendințele în comportamentul consumatorilor urbani, se poate dezvolta, cu
precădere pe partea de procesare, unde este la momentul acesta foarte slab
dezvoltat inclusiv la nivel de județ. Pe de altă parte acest scenariu ia in
considerare pe latura îmbunătățirilor funciare o cât mai eficientă întreținere a
infrastructurii existente, pentru a o putea utiliza într-o cât mai mare măsură.
Astfel lucrările de decolmatări și reparații ale canalelor, podurilor, pragurilor,
drumurilor de exploatare, etc sunt prioritare, situația infrastructurii specifice
putând așadar să fie ținută sub control. În fine, situația siturilor contaminate
este cel puțin mai bine cunoscută, prin monitorizarea lor mai atentă, nu doar
birocratic, ci și practic, prin vizite în teren, cu scopul documentării stării lor
(observații, fotografii, verificare buletine analiză, sesizarea unor eventuale
situații problematice, etc), astfel încât să se poată realiza o proprie bază de
date la nivelul orașului (APM Arad, Primăria Pecica), independentă de
centralizările naționale.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – are în vedere implementarea
tuturor soluțiilor exprimate ca propuneri de eliminare (sau cel puțin diminuare)
a disfuncționalităților. În acest caz, comparativ cu scenariul anterior, măsurile
de întreținere și monitorizare mai atentă a situației actuale (situri contaminate,
îmbunătățiri funciare, terenuri afectate de factori limitativi, activități agricole pe
terenuri eligibile măsurilor de agromediu și climă) sunt completate de:
realizarea unui plan orășenesc de monitorizare și îmbunătățire a terenurilor
(agricole dar și forestiere); activități de îmbunătățire a cunoașterii patrimoniului
edafic și agricol (studiu pedologic complet pe tot UAT-ul, funcționarea unei
baze de date municipale a siturilor contaminate – înregistrate, dar și a celor
potențiale); accesarea unor linii de finanțare  menite să îmbunătățească
situația infrastructurii de îmbunătățiri funciare; stabilirea unui cadru de
colaborare între instituțiile responsabile cu administrarea terenurilor, astfel
încât măsurile de îmbunătățiri funciare, de control a factorilor limitativi, de
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monitorizare a poluării solurilor, de dezvoltare a infrastructurii de comunicație,
de sezvoltare urbanistică sau de valorificare a serviciilor ecosistemice să fie
integrate și corelate.

Deșeuri – prognoze sau alternative de dezvoltare
Având în vedere că în urma schimbărilor legislative, selectarea operatorilor de
salubritate va rezolva într-o anumită măsură deficiențele induse de lipsa
echipamentelor adecvate de management al deșeurilor, se prognozează că situația
în acest domeniu se va îmbunătăți în următorii ani, stimulată și de schimbările
legislative care vizează sporirea cantității deșeurilor colectate separat și reciclate, pe
principiul ”plătești cât arunci”.

Aceste prognoze favorabile trebuie însă să țină cont și de tendințele în ceea ce
privește producția de deșeuri, așa cum este estimată în continuare.

Prognoza generării de deșeuri orășenesti este cuprinsă în Planul Județean de
Gestionare a Deșeurilor elaborat la nivelul judeșului Arad. Conform Planului,
cantitatea de deșeuri municipale generate și colectate în anul 2025 va fi mai mică
decât cea din anul de studiu 2019, cu un procent de cca. 3%, iar aceasta se
datorează micșorării deșeurilor în amestec și separat și a deșeurilor similare
colectate în amestec și separat.

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care instituțiile și comunitatea
locală nu întreprind măsuri pentru îmbunătățirea managementului deșeurilor.
În acest caz, situația din domeniul managementului deșeurilor va continua
trendul actual, respectiv va continua să se desfășoare în unele zone ale
orașului pe baza operațiunilor de colectare și eliminare a acestora prin
depozitare, tendință care contravine politicii Uniunii Europene în domeniu care
recomandă eliminarea doar în cazul deșeurilor ce nu se pot reutiliza și recicla.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul adoptarea unor
măsuri care să conducă la îmbunătățirea situației în domeniu, dar nu suficient
pentru a pune bazele unui sistem de management al deșeurilor modern și
eficient, în concordanță cu politicile europene. Se vorbește aici despre:
aplicare prevederilor L 31/2019, care să conducă la creșterea cantității de
deșeuri colectate separat; realizarea unor activități de informare și
conștientizare cu comunitatea locală pe tema colectării separate, a reutilizării
și a reciclării casnice a deșeurilor; monitorizarea depozitării ilegale de deșeuri
și sancționarea drastică a acestor practici;

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care acțiunile
instituțiilor competente vor conduce la o îmbunătățire majoră a
managementului deșeurilor în orașul Pecica, astfel încât acesta prin aceasta
să se elimine riscurile induse de acesta pentru mediu și pentru sănătatea
populației. Măsurile prevăzute în acest scenariu se referă la: asigurarea unui
nivel complet de acoperire cu servicii de salubritate la nivelul orașului;
realizarea unor campanii de informare susținute atât la nivelul populației cât și
al autorităților publice locale privind politica europeană în domeniul
managementului deșeurilor și riscurile pe care managementul deficitar al
deșeurilor le induce asupra mediului și sănătății populației, care să conducă în
timp la prevenirea generării deșeurilor, sporirea cantității de deșeuri colectate
separat, reciclate sau tratate, respectiv la scăderea cantităților de deșeuri
eliminate prin depozitare; finalizarea ecologizării fostelor depozite de deșeuri
care în continuare reprezintă o sursă semnificativă de poluare a mediului și un
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pericol pentru sănătatea populației, îmbunătățirea infrastructurii pentru
colectarea separată a deșeurilor și monitorizarea modului în care populația
aplică noile prevederi de colectare separată a deșeurilor; accesarea de fonduri
la nivelul municipiului pentru facilități de tratare biologică a deșeurilor
biodegradabile sau pentru obținere de energie din deșeuri biodegradabile sau
agricole; informarea populației și controlul depozitării dejecțiilor animaliere,
pentru a elimina riscul poluării solului, aerului și apei; eficientizarea colectării,
stocării și tratării / reciclării / eliminării deșeurilor din construcții și demolări;
adoptarea unor măsuri care să sporească gradul de reciclare a ambalajelor,
cum ar fi de exemplu ”sistemul depozit”.

Riscuri.
Fenomenele meteo-climatice și insulele de căldură urbană – prognoze, scenarii
sau alternative de dezvoltare.
Pentru a evalua tendințele viitoare ale climei la scara spațială a României, s-au
folosit date publice ale IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) din 2021
și ale EEA (European Environment Agency).

Astfel principalele efecte ale schimbărilor climatice pentru zona de câmpie a
României indică: creșterea episoadelor de căldură extremă; descreșterea cantităților
de precipitații în anotimpul de vară; creșterea riscului de inundații rapide; creșterea
riscului de apariție de incendii de pădure; creșterea cererii energetice pentru
sistemele de răcire; scăderea valorii economice a pădurilor. Aceste estimări
presupun o creștere a stresului cald asupra organismului uman, cu implicații majore
asupra stării de sănătate și a capacității de muncă.

Se propun următoarele scenarii de evoluție a climei în arealul municipiului Arad:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care populația și autoritățile
nu sunt conștiente sau nu acționează împotriva diminuării efectelor
schimbărilor climatice sau a ICU (insulei de căldură urbană), nu se adoptă
măsuri de diminuare, iar impactul asupra diverselor domenii de activitate va fi
în creștere, la fel și disconfortul termic în orașe.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul doar aplicarea unor
măsuri minimale de diminuare a impactului local în arealele afectate adoptate:
 La nivel individual: utilizarea în amenajarea spațiilor verzi private/curțile
individuale a plantelor celor mai eficiente din punct de vedere al efectului de
răcire (prin consultarea cu specialiștii horticultori); adoptarea măsurii ”pereți
verzi” prin plantarea unor plante agățătoare care să umbrească pe tot
parcursul zilei pereții, evitându-se în acest fel supraîncălzirea acestora;
adoptarea măsurii ”balcoane verzi” ce se poate materializa prin decorarea
balcoanelor sau teraselor cu foarte multe plante pentru un efect de răcorire și
umbrire, precum și pentru umbrirea pereților și a încăperiilor locuințelor;
amplasarea de surse de apă (instalații de pulverizare a apei, corpuri mici de
apă) în curțile individuale.
 La nivel instituțional: menținerea și completarea aliniamentelor de arbori
și spațiilor verzi neamenajate; realizarea (prin consultare cu specialiști
horticultori) și punerea la dispoziția comunității a unui catalog cu plantele cele
mai eficiente din punct de vedere al efectului de răcire (arbuști, arbori, cu
creștere rapidă, cu coronament bogat, etc); alegerea pentru amenajarea
spațiilor verzi din domeniul public din interiorul orașului a plantelor cele mai
eficiente din punct de vedere al efectului de răcire.
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Aceste măsuri nu vor avea efect major de diminuare a efectului fenomenelor
meteorologice extreme, respectiv a efectului de ICU, arealele totuși restrânse de tip
hotspot din Pecica menținându-se aproape de valorile actuale ca extensiune, dar cu
o scădere ușoară a intensității acestora.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care autoritățile
publice locale se implică în primul rând prin măsuri de reglementare, iar în al
doilea rând prin măsuri de implementare care cuprind următoarele tipuri de
măsuri, în funcție de domeniile cele mai afectate, sunt:
 Dezvoltare urbană/calitatea vieții: monitorizarea detaliată a climatului
urban prin sisteme automate în toate arealele urbane; pe termen lung,
implementarea unor astfel de sisteme ar facilita, prin datele obținute din
măsurători, realizarea unor modele de prognoză a vremii la scară urbană, pe
baza cărora să se emită avertizări biometeorologice în funcție de condițiile
reale din oraș, respectiv din fiecare localitate; de asemenea, pe baza acelorași
date, s-ar putea stabili care sunt locațiile cele mai potrivite pentru amplasarea
de puncte de prim ajutor în situații cu fenomene meteorologice periculoase (de
tip val de căldură, val de frig); analiza situației existente, astfel încât pe viitor,
în cazul extinderii arealelor urbane, să se ia decizii de replicare a tipurilor de
țesut urban de tip ”cool spot” și evitarea, pe cât posibil a celor de tip ”hot spot”;
reglementarea ca în cazul reabilitării termice a clădirilor, să fie inclusă și
izolarea acoperișurilor (nu numai a fațadelor), prin adoptarea de soluții de tip
acoperișuri răcoroase (”cool roofs”, mai puțin costisitoare), acoperite cu pietriș
de râu sau cu alte materiale naturale, acoperișuri vopsite cu vopsea
reflectorizantă, etc sau de tip acoperișuri verzi ”green roofs” (mai costisitoare)
care presupun amplasarea unui strat de sol, a unor instalații de irigare,
precum și izolații suplimentare pentru colectarea apei pluviale și unele
modificări de structură a clădirii; reglementări privind tipul de țesut urban (de
tip ”cool spot”) care să fie replicat în dezvoltarea ulterioară a orașului;
alegerea de materiale de tip ”cool/green” pentru parcări și trotuare, acolo unde
este posibil (ex: de tip fagure, din piatră naturală, etc), pentru a crește gradul
de infiltrare a apei pluviale sau dimensionarea corespunzătoare a sistemului
de canalizare în cazul fenomenelor extreme care pot duce la apariția
inundațiilor urbane, în special a arealelor joase ale orașului;
 Transporturi: în cazul extinderii rețelei de piste de biciclete, este
recomandat ca acestea să nu urmeze liniile de transport principale ale
orașului, ci să fie deviate pe artere secundare (pentru evitarea expunerii
bicicliștilor la emisiile de gaze); încurajarea de către autorități a achiziționării
de către populație a autoturismelor cu emisii mici de gaze cu efect de seră,
preferabile hibride și/sau electrice (facilități fiscale, restrictionare de trafic pe
anumite zone și/sau în anumite perioade ale zilei a automobilelor mult
poluatoare, etc).
 Arhitectură și spații verzi: în funcție de condițiile ecologice nou
identificate la scara orașului/ zonei de câmpie a Pecicăi (durata sezonului de
vegetație, suma temperaturilor  eficiente și cantitatea de precipitații utilă) se
pot alege: tipurile de culturi și hibrizi cu eficiență maximă pentru domeniul
agricol; plantele cele mai eficiente din punct de vedere al efectului de răcire
pentru amenajarea spațiilor verzi din interiorul orașului, în vederea diminuării
efectului de insulă de căldură urbană.
 Turism: identificarea perioadelor favorabile din punct de vedere meteo-
climatic pentru organizarea evenimentelor culturale, sportive și recreative în
aer liber.
 Educație: conștientizarea populației prin măsuri de informare în masă
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și individuale asupra modificărilor climatice recente și a celor viitoare, precum
și a efectelor lor prin campanii de informare; propunerea la nivel de
Inspectorat Școlar Județean a unor discipline opționale privind educația pentru
mediu pentru vârsta școlară.

Adoptarea acestor măsuri ar putea să asigure o dezvoltare a orașului bazată pe
sustenabilitate de mediu. Măsurile acestui scenariu sunt complexe, de la măsurile de
monitorizare și realizarea unui model de prognoză locală a vremii, până la măsuri
active de investiții publice și private în izolarea clădirilor și adoptarea unor țesuturi
urbane răcoroase pentru clădirile noi, la încurajarea populației să adopte decizii
sustenabile din acest punct de vedere, investiții în infrastructura de turism și transport
și la educația pe termen lung a orașului. Acest scenariu va permite o mai mare
reziliență a comunității locale din Pecica la schimbările climatice, va permite
diminuarea intensității ICU și reducerea impactului acesteia la nivelul populației din
arealul urban.

Fenomenele hidrologice extreme – prognoze, scenarii sau alternative de
dezvoltare.
Creșterea frecvenței evenimentelor hidrice extreme la nivelul zonei de câmpie a
Aradului trebuie analizată prin prisma gospodăririi resursei de apă disponibile.
Coeficientul de infiltrare în sol și timpul de concentrare în albie a apelor meteorice
scade considerabil; în aceste condiții crește probabilitatea de producere a viiturilor
rapide, cu efecte majore asupra comunităților și a mediului. Acest tip de risc se poate
produce la nivelul arealului urban, unde coeficientul de infiltrare scade la 0, în
condițiile impermeabilizării suprafețelor.

Se propun următoarele scenarii de evoluție în raport cu fenomenele hidrice extreme
la nivelul municipiului:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care populație și autoritățile
nu conștientizează și nu actionează împotriva diminuării efectelor
consecințelor acestor fenomene, expunându-se episodic, la situații limită care
pot genera pagube majore economiei locale, dar și în ceea ce privește
calitatea vieții. Astfel dezinteresul individual și colectiv dar și cel instituțional,
poate genera sincope în dezvoltarea zonelor afectate, dacă nu se adoptă
măsuri de diminuare, pre-eveniment, respectiv combatere a consecințelor
negative, post-eveniment.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul doar aplicarea unor
măsuri minimale de diminuare a impactului local în arealele afectate:
 La nivel individual: curățarea canalelor și rigolelor de colectare a apelor
pluviale, întreținerea corespunzătoare a suprafețelor, prin eliberarea acestora
de eventuale obiecte materiale, care ar putea fi preluate de apele meteorice și
transportate spre rețeaua hidrografică, creând posibilitatea formării blocajelor
în drenul natural.
 La nivel instituțional, administrativ: realizarea lucrărilor de protecție
împotriva inundațiilor a zonelor rezidențiale și productive. Asigurarea bunei
funcționări a utilajelor folosite la intervențiile pentru contracararea dezastrelor
naturale; responsabilizarea pe instituții și grupuri de lucru a acțiunilor ce derivă
din gestionarea situațiilor de criză generate de fenomene hidrice extreme;
implementarea planului de Management a Bazinului Hidrografic Mureș, prin
care trebuie să se ia în considerație în măsura posibilităților, întreținerea și/sau
refacerea zonelor inundabile, precum și măsuri de prevenire și reducere a
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efectelor negative asupra sănătății umane, a mediului, a patrimoniului cultural
și a activităților economice. Elemenele planului de gestionare a riscului la
inundații trebuiesc revizuite periodic și, după caz, trebuie actualizate, luând în
considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției
inundațiilor.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care autoritățile
publice locale se implică activ și prioritar în implementarea recomandărilor
prezentate la scenariul ”Do minimum”. În baza acestui scenariu toți factorii
implicați (populație, instituții publice, agenți economici) își prioritizează
acțiunile de gestiune a hazardelor naturale pe cele legate de managementul
fenomenelor hidrice extreme, prin încurajarea investiților ce vizează reducerea
impactului negativ al acestora asupra comunității, implementarea unor sisteme
de avertizare/monitorizare eficiente, probate periodic, prin exerciții de
alarmare și antrenare a populației, aplicarea unor politici educaționale de
creșterea gradului de conștientiare a publicului în raport cu acțiunile ce trebuie
luate pentru diminuarea efectelor posibile generate de viituri și inundații.

Seismele – prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare.
Faptul că UAT Pecica se află într-o zonă cu risc seismic, denotă faptul că trebuiesc
luate în calcul în dezvoltare măsuri în această direcție.
Scenariile legate de fenomenele de risc seismic au fost analizate cel mai recent în
cadrul proiectului RO-Risk, la nivel de țară, o detaliere suficientă pentru concluzii în
zona Pecica. Un reper important în luarea de măsuri pentru reducerea Riscului
Seismic este cuprinsă și în Strategia Națională de Reducere a Riscului Seismic
(SNRRS).

Astfel, conform RO-Risk, zona Pecica, este afectată de Scenariul Seismic 28 de tip
Banat, cu epicentrul la S de Timișoara, și impact în zona Arad cu o intensitate de 6-7
grade pe scara Mercalli, fiind generat de un tip de cutremur de adâncime superficială
și cu o probabilitate de apariție de sub 1000 de ani. Impactul potențial preconizat se
referă la sectoarele economice, la clădirile rezidențiale de beton armat, și la rețelele
de comunicație.

Tipurile de scenarii posibile în acest tip de risc sunt următoarele:
- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care populația și autoritățile

nu conștientizează și nu actionează împotriva diminuării efectelor
consecințelor acestor fenomene seismice, expunându-se, la situații limită care
pot genera pagube majore economiei locale, dar și în ceea ce privește
calitatea vieții. Astfel dezinteresul individual și colectiv dar și cel instituțional,
poate genera sincope în dezvoltarea zonelor afectate, dacă nu se adoptă
măsuri de diminuare, pre-eveniment, respectiv combatere a consecințelor
negative, post-eveniment.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul doar aplicarea unor
măsuri minimale de diminuare a impactului local în arealele afectate:
 La nivel individual: efectuarea evaluărilor clădirilor anterioare anului
1977 și luarea de măsuri necesare.
 La nivel instituțional, administrativ: efectuarea evaluărilor de nivel 1 –
evaluare probabilistică (în sectoarele în care nu există date de risc
disponibile), 2 – tipopogico-vizuală (în sectoarele esențiale – ex. educație,
sănătate, clădiri esențiale ale administrației publice, clădiri esențiale de
securitate națională) și 3 – expertizare tehnică (la nivel de clădire pentru
clădirile prioritizate pentru consolidare seismică); elaborarea unor ghiduri
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pentru autoritățile publice, proprietari de locuințe și chiriași, și pentru
profesioniști, cu explicarea principalelor prevederi tehnice și juridice pentru
evaluarea seismică a clădirilor și consolidarea acestora; realizarea de sondaje
periodice în rândul ocupanților clădirilor rezidențiale, pentru identificarea
variabilelor sociale care pot fi considerate în definirea programelor viitoare (ex.
nivelurile de venit, date demografice, date despre grupurile vulnerabile);
identificarea oportunităților de a acorda granturi sau subvenții pentru
consolidarea clădirilor rezidențiale vulnerabile; identificarea de mecanisme de
garantare a împrumuturilor acordate proprietarilor de clădiri private pentru
consolidarea sau reamenajarea clădirilor cu risc seismic ridicat;

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care autoritățile
publice locale se implică activ și prioritar în implementarea recomandărilor
prezentate la scenariul ”Do minimum”. În baza acestui scenariu toți factorii
implicați (populație, instituții publice, agenți economici) își prioritizează
acțiunile de gestiune a hazardelor naturale pe cele legate de managementul
fenomenelor de risc seismic, prin încurajarea investiților ce vizează reducerea
impactului negativ al acestora asupra comunității, implementarea unor sisteme
de avertizare/monitorizare eficiente, probate periodic, prin exerciții de
alarmare și antrenare a populației, aplicarea unor politici educaționale de
creșterea gradului de conștientiare a publicului în raport cu acțiunile ce trebuie
luate pentru diminuarea efectelor posibile generate de seisme.

Infrastructura și serviciile de gestiune a situațiilor de urgență – scenarii
Se propun următoarele scenarii de evoluție a infrastructurii și serviciilor de gestiune a
situațiilor de urgență:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care populația și autoritățile
nu sunt conștiente sau nu acționează în vederea îmbunătățirii infrastructurii și
serviciilor de gestiune a situațiilor de urgență, astfel impactul negativ al
acestora asupra populației pe diversele domenii de activitate va fi maxim.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul doar aplicarea unor
măsuri minimale de diminuare a disfuncționalităților identificate la nivelul
infrastructurii și serviciilor de gestiune a situațiilor de urgență:
 La nivel individual: o mai bună conștientizare a populației asupra
implicațiilor negative pe care le impun comportamentul acestora în cazul unor
situații de urgență, implicarea voluntarilor în activitatea infrastructurii și
serviciilor de gestiune a situațiilor de urgență ce poate ajuta la o mai bună
funcționalitate și la reducerea timpilor de acces la zonele problemă.
 La nivel instituțional: alocarea unor fonduri suplimenare pentru dotarea
eficientă a infrastructurii și serviciilor de gestiune a situațiilor de urgență,
reglementarea unor prevederi legale care la momentul de față sunt ineficiente;
găsirea unor amplasamente periferice pentru detașamentele județene de
intervenție în situațiile de urgență, pentru a evita timpul pierdut cu ieșirea din
oraș.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care autoritățile
publice locale se implică în primul rând prin măsuri de reglementare, iar în al
doilea rând prin măsuri implementare care cuprind toate recomandările
prezentate anterior.

Măsurile acestui scenariu sunt complexe, de la măsuri de conștientizare a populației
și implicarea unui număr mai mare de voluntari specializați pentru diferite situații de
urgență, până la măsuri active de investiții publice și private sub forma unor donații în
vederea atingerii unui grad de dotare ridicat al infrastructurii și serviciilor de gestiune
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a situațiilor de urgență.

Patrimoniul natural și construit, peisaje.
Patrimoniul natural protejat – scenarii
Pornind de la realitatea gestiunii capitalului natural în orașul Pecica, respectiv
disfuncționalitățile identificate, se pot preconiza următoarele scenarii de evoluție,
prezentate în funcție de acțiunile ce s-ar putea aplica pentru a preîntâmpina / reduce
efectele disfuncționalităților:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – este cel în care populația și autoritățile
nu sunt conștiente sau nu întreprind măsuri pentru îmbunătățirea capitalului
natural și a stării de conservare a biodiversității în ariile protejate. Acest lucru
va determina o degradare continuă a acestora, suprafața habitatelor și a
biotopului speciilor va scădea, structura și funcțiile acestora se vor înrăutăți,
dimensiunile populațiilor speciilor vor descrește.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul adoptarea unor
măsuri care să conducă la păstrarea stării actuale a capitalului natural, dar nu
va produce îmbunătățiri, cum ar fi: aplicarea prevederilor de management
aprobate ale Parcului Natural Lunca Mureșului, ce țin controlul presiunilor
existente și al activităților umane prin control administrativ, activități de
patrulare pe teren; realizarea unor activități de informare și conștientizare cu
comunități locale pe tema ariilor naturale protejate de către instituțiile
competente (Administrația PNLM, ANANP, APM Arad).

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care acțiunile
instituțiilor competente vor conduce la o îmbunătățire a stării capitalului natural
al orașului, astfel încât să contribuie la îndeplinirea țintelor asumate de
România în acest domeniu și să conducă la îmbunătățirea vieții locuitorilor
prin implicațiile pozitive multiple pe care biodiversitatea le poate produce.

Patrimoniul cultural-prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare
Presupunem existența unei legături cauzale între gradul de îmbătrânire a populației
la nivel de oraș și disponibilitatea acesteia de a interveni, în mod pozitiv sau negativ,
asupra elementelor ce compun peisajele culturale locale.
Prognozarea stării de conservare a monumentelor istorice de arhitectură reprezintă o
sarcină deosebit de complexă, care trebuie să țină cont de un număr relativ mari de
parametrii: starea generală de conservarea a monumentului, determinată de
expertizarea detaliată a acestuia; elemente legate de locația geografică a
monumentului: geologie, etc; disponibilitatea finanțării intervențiilor pentru
conservarea sau pentru reabilitatea monumentului; randamentul utilizării fondurilor
disponibile; calitatea proiectelor de reabilitare și implementarea acestora;
posibilitatea de auto-susținere financiară a întreținerii monumentului.
După cum se poate observa, parametrii enumerați sunt multidimensionali, fiecare
dintre ei necesitând construirea unui indice complex. Totodată, există problema lipsei
datelor necesare construirii unor astfel de indici. Mai mult evaluarea unor parametrii
cheie, precum și calitatea proiectelor de reabilitare și a implementării acestora, este
oarecum subiectivă și nu poate fi făcută decât ex post.
Din analiza efectuată se poate constata că majoritatea monumentelor istorice de
arhitectură din Pecica au o prognoză pozitivă a stării de conservare. Aceasta se
datorează intervențiilor întreprinse asupra monumentelor.

- Ipoteza 1 - Reglementări și control neschimbate
 Status-quo (fără intervenții): continuarea alterării peisajelor și
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continuarea deteriorării peisajelor.
 Scenariul 1 (intervenții în funcție de priorități): continuarea alterării unor
peisaje cu prioritare mică din punct de vederea al patrimoniului construit;
încetinirea și reversul parțial al procesului de deteriorare a unor elemente de
peisaj, dar continuarea procesului de alterare în zonele cu prioritate medie;
încetinirea și reversul parțial al deteriorării peisajului în zonele cu prioritate
mare.

- Ipoteza 2 - Reglementări și control mai slabe
 Scenariul 2 (fără intervenții): accelerarea alterării peisajelor în zonele cu
prioritate mică; accelerarea alterării unor elemente de peisaj concomitent cu
deteriorarea altora în zonele cu prioritate medie; continuarea deteriorării
peisajului în zonele cu prioritate mare.
 Scenariul 3 (intervenții în funcție de priorități): accelerarea alterării
peisajelor în zonele cu prioritate mică; accelerarea alterării unor elemente de
peisaj concomitent cu încetinirea procesului de deteriorare a altora în zonele
cu prioritate medie; încetinirea și reversul parțial al deteriorării peisajului în
zonele cu prioritate mare.

- Ipoteza 3 - Reglementări și control mai stricte
 Scenariul 4 (fără intervenții): încetinirea sau chiar oprirea alterării
peisajelor în zonele cu prioritate mică; încetinirea sau chiar oprirea alterării
unor elemente de peisaj, concomitent cu continuarea procesului de
deteriorare a altora în zonele cu prioritate medie; continuarea deteriorării
peisajului în zonele cu prioritate mare.
 Scenariul 5 (intervenții în funcție de priorități): încetinirea sau chiar
oprirea alterării peisajelor în zonele cu prioritare mică; încetinirea sau chiar
oprirea alterării unor elemente de peisaj, concomitent cu încetinirea și cu
reversul parțial al procesului de deteriorare al altora în zonele cu prioritate
medie; încetinirea și reversul parțial al deteriorării peisajului în zonele cu
prioritate mare.

Pe baza scenariilor prezentate anterior, zonele afectate preponderent de alterarea
peisajului sunt influențate mai mult de reglementări și de control în timp ce zonele
afectate mai mult de deteriorări depind mai mult de intervenții. Este așadar de dorit
ca dezvoltarea viitoare a patrimoniului să se apropie cât mai mult de cel de-al
cincilea scenariu. În acest scop, este necesară atât elaborarea unor reglementări
locale clare și stricte pentru obiectivele de patrimoniu, cât și creșterea capacității de
control a respectării prevederilor din regulamentele propuse în documentațiile de tipul
PUG și PUZCP, precum și a celor de tipul PLP – Plan Local de Peisaj. Totodată, sunt
necesare intervenții țintite asupra obiectivelor de patrimoniu, cu ierarhizarea
reabilitării obiectivelor care pot genera efect multiplicator semnificativ în arealele de
care aparțin, precum și a celor cu valoare deosebită, cum este Ansamblul Urban
Pecica.

3.1.3.5. Infrastructurile tehnice majore

Infrastructura de transport – scenarii
Se propun următoarele scenarii de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier,
feroviar, naval și intermodal în orașul Pecica:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – pleacă de la premisa ca situația din
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prezent va continua, în lipsa unor investiții strategice care să susțină
dezvoltarea integrată a infrastructurii de transport public rutier, feroviar, naval
și intermodal, și implicit a dezvoltării teritoriale.

Efectele acestui scenariu vor fi: gradul de congestie a traficului rutier va continua să
crească în mod accentuat în DN7 din Pecica și DN7B din Turnu și intersecție a
arterelor rutiere principale – A, DN; gradul de conectivitate și accesibilitate la nivel
orășenesc va continua să fie deficitar; transportul feroviar nu va putea contribui
semnificativ la degrevarea traficului rutier de mărfuri și persoane nici la nivel
orășenesc, nici metropolitan; gradul de atractivitate al transportului feroviar în
comparație cu cel rutier în scopul navetei la nivel metropolitan sau deplasărilor la
nivel județean sau scopul deplasărilor la nivel județean și regional va continua
tendința de diminuare; transportul naval va fi inaccesibil în pofida potențialui râului
Mureș; transportul intermodal nu va avea nici o facilitate adusă la zi la Pecica, cu
toată prezența celor trei componente de mobilitate disponibile la Pecica, acesta fiind
redus la amenajările de încărcare a cerealelor din zona gării Pecica.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – ia în calcul finalizarea proiectelor
deja inițiate la nivel local/județean/regional, pentru care există planuri concrete
și surse de finanțare asigurate/identificate. Acțiunile cuprinse în acest tip de
scenariu reflectă nivelul abordării dezvoltării infrastructurii de transport, în
raport cu scopul general de protecție a mediului și intensificare a relațiilor
economice cu teritoriile adiacente sau la distanță, cu atenție deosebită oferită
infrastructurii de transport rutier, predominând abordarea integrativă de
conectare a rețelei județene de drumuri la rețeaua regională și zonală
(conectarea cu polii de dezvoltare regionali și cu coridoarele naționale și
europene de transport rutiere și feroviar) și creșterea viabilității și favorabilității
transportului feroviar de persoane și de mărfuri.

În cadrul acestui scenariu se urmăresc următoarele investiții: modernizarea DJ 709J
Pecica-Turnu;
Măsurile și acțiunile întreprinse în cadrul acestui scenariu vor susține nivelul minim-
mediu de mobilitate și conectivitate actual. Acest scenariu va creea premisele unei
dezvoltari teritoriale mai echilibrate și va permite menținerea poziției Pecicăi la nivel
local cu privire la gradul de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și
impact diminuat al transporturilor asupra mediului. Pe termen mediu și lung,
demersurile inițiate deja la nivel orășenesc și județean vor conduce la reducerea
costurilor generate de accidentele și incidentele rutiere și feroviare și la creerea
premiselor de atingere a obiectivelor stabilite în convențiile și acordurile
internaționale referitoare la Rețelele de Transport Trans-European (TEN-T) și
Standardele Tehnice de Interoperabilitate (STI).

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel pentru care s-a
optat, și ia în considerare nu doar finalizarea proiectelor de investiții publice
deja inițiate pentru dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel local și
regional ci și a măsurilor de intervenție care să asigure o dezvoltare bazată pe
principiile de eficiență economică, integrare cu conectare la rețeaua TEN-T,
sustenabilitate economică și de mediu. Măsurile acestui scenariu sunt
complexe și abordează toate modurile de transport aflate deja la un anumit
nivel de dezvoltare, pentru conceperea unui sistem de transport multimodal și
intermodal având scopul de a crește nivelul de conectivitate și accesibilitate în
zona orașului Pecica, fluidizare a traficului de persoane și mărfuri în zona
urbană Pecica și periurbană Arad. Implicit, prin îndeplinirea obiectivelor
stabilite pe termen scurt și mediu, se vor contura premisele unei dezvoltări
economice echilibrate în orașul Pecica și diminuării fenomenului de
hiperconcentrare și/sau periferie în teritoriu.
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Echipare tehnico-edilitară
Infrastructura de apă și apă uzată – scenarii
Dezvoltarea teritorială nu poate fi concepută în termenii actuali, fără asigurarea
permanentă a unor servicii de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate. Aceste
servicii trebuie să fie capabile să asigure necesarul de apă, atât din punct de vedere
cantitativ cât mai ales calitativ. Presiunile externe asupra surselor de apă ce intră în
aceste sisteme reclamă intervenții promte pentru eliminarea lor, corelate în același
timp cu acțiuni de prevenție împotriva unor potențiale surse de poluare.

Strategia de dezvoltare a operatorului regional SC Compania de Apă Arad, ia în
calcul o cerință de apă diminuată pe termen lung (2038) cu cca. 10,5% pentru orașul
Pecica, însă această reprezintă un cumul de factori în care, scăderea demografică, și
creșterea gradului de branșare a populației la serviciul public de apă.
În ceea ce privește epurarea apelor uzate, scenariul de colectare și epurare ape
uzate, pe termen lung (2038), totalul apei uzate preconizate va scădea cu cca. 10%,
pe fondul acelorași fenomene ca mai sus.

Luând în considerare inițiativele de dezvoltare a rețelelor existente a SC Compania
de Apă Arad SA, considerăm că atingerea obiectivelor menționate anterior poate fi
atins, într-un orizont de timp relativ scurt (10-15 ani). Pornind de la acest demers,
dezvoltarea sistemelor publice centralizate de alimentare cu apă și canalizare nu
poate presupune scenariul pasiv (”Do nothing„). Scenariul pasiv ar presupune
eventual dezinteresul locuitorilor de a contribui activ la utilizarea optimă a sistemului
hidroedilitar sau folosirea improprie a acestuia.

- Scenariul 1 ”Do minimum” (de referință) – este cel care continuă trendul
actual, al modernizării sistemelor actuale. Acțiunile operatorului regional se
concentrează pe acțiuni și programe de investiții care să mențină actualul
sistem funcțional. În acest sens, măsurile vizează cu precădere protecția
surselor de apă brută și cele legate de asigurarea calității apei potabile
distribuite. Astfel pentru protecția surselor de apă brută, măsurile preconizate
se referă la respectarea condițiilor de restricție în zonele de protecție sanitară
și hidrogeologică, monitorizarea cu frecvanță mare a calității surselor de apă
brută. Pentru asigurarea calității apei potabile, măsurile vizează optimizarea
procesului de tratare, retehnologizarea sistemelor cu grad de uzură,
evidențierea rapidă a non-conectivităților de rețea, exprimate prin spargeri,
fisuri, neetanșeități care ar conduce la deteriorarea apei distrubuite.

- Scenariul 2 ”Do something” (de dezvoltare) – este cel prin care instituțiile
de profil și autoritățile publice locale și județene se implică activ și prioritar în
implementarea recomandărilor prezentate la scenariul anterior, la care se
adaugă alte acțiuni prioritare de intervenție, care au ca scop final, asigurarea
unor servicii complete și superioare calitativ pentru toti consumatorii deserviți
prin sistemele hidroedilitare. Astfel de măsuri sunt: reabilitarea surselor de
alimentare cu apă (reabilitarea și dotarea cu echipamente a captărilor pentru
apa subterană); reabilitarea rețelelor de aducțiune; dezvoltarea capacităților
de stocare / rezervoare reabilitate sau noi; reabilitarea/modernizarea stațiilor
de tratare a apei (reabilitarea facilităților de tratare-pompare, colectare,
floculare, filtrare, dozare, clorinare); reabilitarea sistemului de distribuție a apei
(conductelor principale de transport, conductelor de distribuție la utilizatori,
construcția de stații de pompare); reabilitarea / extinderea sistemului de
preluare a apelor uzate la nivel de rețele, aducțiuni magistrale colectoare,
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sisteme de pompaj; retehnologizarea treptelor de epurare pentru creșterea
randamentului de curățare a apei uzate, înainte de deversarea ei în emisar.

Utilități de bază: energie electrică, gaz, telecomunicații – scenarii
Au fost concepute trei scenarii posibile pentru evoluția pe termen scurt, mediu și lung
a infrastructurii tehnico-edilitare și de asigurare a accesului comunităților locale la
utilitățile de bază: energie electrică, gaz și telecomunicații.

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – situația din prezent se va regăsi și în
viitor sau se vor înregistra creșteri ale deficiențelor. Astfel în lipsa inițierii /
dezvoltării și implementării unor programe sau măsuri publice sau în
parteneriat public-privat, problemele identificate la nivel local se vor acutiza,
iar efectele asupra comunităților și a activităților desfășurate sau cu potențial
de operare în acele zone vor crește.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – pleacă de la ipoteza că situația
curentă a echipării tehnico-edilitare a teritoriului orășenesc Pecica va
înregistra îmbunătățiri cantitative și calitative în funcție de investițiile publice,
private sau în parteneriat și intersectorial care sunt în prezent în curs de
implementare sau propuse pentru reabilitare pe termen scurt. Dintre acestea
menționăm realizarea investițiilor în achiziționarea și montarea instalațiilor
fotovoltaice de către consumatori casnici, fiind susținute financiar în proporție
de 90% prin programul Administrației Fondului de Mediu – Casa Verde
Fotovoltaică. Aceste investiții vor diminua gradul de dependență energetică a
orașului față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice și vor
asigura accesul la utilitatea de bază pentru comunitățile locale. Indirect,
producția de energie electrică la nivel local, cu minime investiții vor crește
reziliența populației.

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – pleacă de la ipoteza că
actorii de la nivel orășenesc și metropolitan vor întreprinde programe și măsuri
active pentru creșterea gradului de accesibilitate al comunităților la utilitățile de
bază de interes public (energie electrică, gaz, servicii de telefonie și internet)
și vor asigura și încuraja dezvoltarea socio-economică a zonelor afectate de
lipsa acestora. Formele asociative de acțiune sunt cele câștigătoare și cele
care pot determina efecte vizibile în teritoriu. Se propun pentru implementare
programele, strategiile și măsurile de dezvoltare intersectoriale care vor aduce
beneficii directe și indirecte pentru toate părțile implicate. Dezvoltarea
proiectelor pilot poate promova modele de bune practici care pot fi replicate
ulterior pentru alte zone,  care înregistrează deficiențe în asigurarea serviciilor
de bază. Minimizarea consumului de combustibili convenționali pentru
producerea energiei electrice, cât și pentru eficiența financiară a
întreprinderilor economice de pe raza municipiului, sunt priorități care indirect
încurajează producția generală de energie electrică din resurse variate
regenerabile, conform disponibilității resurselor și tehnologiilor însă, cu accent
major pe resursele solare și de biomasă.

3.1.3.6. Rețeaua de localități

Prognoze privind rețeaua de localități.
Tendințele actuale la nivelul județului Arad sunt contrastante: urbanizare și
suburbanizare accelerată în municipiul Arad și zona sa periurbană, cu precădere în
UAT-urile din primul inel, mai ales spre E și N, care au beneficiat de creșteri
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demografice spectaculoase în ultimii ani, în contrast cu dezurbanizarea, depopularea
și îmbătrânirea demografică din restul județului. Funcția de pol județean a județului
Arad s-a consolidat semnificativ în ultima vreme, iar puterea sa de atracție a crescut,
iar această tendință se va păstra și în viitorul apropiat, afectând în mod direct în
special aria sa periurbană, care se va extinde la rândul său, cuprinzând tot mai multe
comune și orașe din zona metropolitană. Într-un viitor mai îndepărtat se poate
previziona întărirea axelor prioritare în jud. Arad, excentrice spațial în județ, pe
direcțiile N-S (Timișoara-Arad-Oradea) și E-V (Nădlac-Arad-Deva), având ca
intersecție municipiul Arad și zona sa metropolitană, drept motor funcțional al
întregului județ. Deja pe aceste axe, centrate pe culoarul Mureșului și pe relația
Timișoara-Oradea, pot fi recunoscute din punctul de vedere al diversifăcării
funcționale a orașelor și comunelor care au abandonat în mare parte profilul
tradițional, de tip agrar, pentru a se transforma în localități cu funcții multiple,
rezidențiale, industriale, de servicii sau mixte. Este cazul tipic și al orașului Pecica.
Populația județului se va redistribui în teritoriu, așa cum s-a întâmplat și în ultimii 20
de ani. Astfel în jurul municipiului Arad, singurul municipiu din județ, este probabil să
se amplifice fenomenul de suburbanizare cu trăsături similare cu cele din prezent.
Populația va tinde să se concentreze în zonele periurbane sau în cele ușor accesibile
(ex. orașul Pecica, Podgoria Aradului), în timp ce restul zonelor rurale sau chiar
urbane mici își vor continua declinul. Aceste arii se vor depopula treptat, devenind
zone axate pe producția agricolă, agro-pastorală, silvică sau de prelucrare primară a
lemnului.
În schimb, va continua să existe presiune asupra terenurilor situate în zonele
periurbane ale Aradului, pe fondul atragerii de noi investiții private în industrie și
servicii, a cererii pentru locuințe, în general pe fondul concentrării populației în zonele
ușor accesibile și apropiate de un loc de muncă atractiv.

Scenarii privind privind rețeaua de localități.
Pornind de la aceste prognoze, s-au conceput trei scenarii posibile pentru evoluția
rețelei de localități din zona metropolitană Arad, ce pot influența dezvoltarea orașului
în următorii ani, în funcție de eventualitatea unor modificări ale organizării
administrativ-teritoriale:

- Scenariul 1 ”Do nothing” (pasiv) – presupune că nu se va întâmpla nimic
din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale. Este varianta cea
mai probabilă, deși nu neaparat de dorit. În prezent există o anumită inerție
administrativă, un anumit conservatorism, care împiedică aplicarea unei
reforme a organizării administrativ-teritoriale actuale, la nivel național, și cu
atât mai mult la nivel județean și local. Dincolo de acestea, există o teamă
(poate justificată) de reformă în rândul comunităților locale, și în special în
rândul autorităților locale, întrucât reforma ar presupune o reducere a
personalului administrativ și eliminarea unei anumite autonomii, la care
comunitățile nu sunt usor de convins sa renunțe. Actuala legislație presupune
organizarea unui referendum pentru orice modificare a statutului comunelor,
orașelor sau municipiilor (ceea ce nu este un lucru rău), dar un referendum
este costisitor, greu de organizat, și necesită voință politică, consens, multă
ambiție și abnegație pentru a depăși toate obstacolele, și putere de
convingere a populației să iasă la vot și să aprobe referendumul. Este puțin
probabil ca un astfel de referendum să fie organizat în viitorul apropiat. După
anul 2007, tendința autorităților centrale și județene a fost de a descuraja
înființarea de noi comune, respectiv noi orașe și municipii, fapt concretizat
administrativ prin modificarea (în sus a) pragurilor demografice necesare
pentru a accede la statutul urban (oraș sau municipiu). Mai mult, în ultimii ani
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se observă o dorință tot mai explicită din partea autorităților centrale și
județene de a reduce numărul de comune, și chiar de orașe sau municipii, fapt
deocamdată exprimat doar la nivelul proiectului de modificare a legii 351/2001
. Totuși, această tendiță contravine intereselor comunităților locale, greu
(poate chiar imposibil) de convins să renunțe la statutul actual. Acest scenariu
este susținut de actualizarea PATJ Arad 2021, care nu propune nicio
modificare în statutul administrativ al UAT-urilor din județ.

- Scenariul 2 ”Do minimum” (de referință) – presupune mici modificări în
sensul ”pozitiv” al creșterii numărului de orașe în județul Arad. Acest scenariu
este o variantă puțin modificată a celei anterioare, prin presupunerea unei
creșteri a numărului de orașe în județ, care ar putea fi acceptată cu mai mare
ușurință de autorități, atât centrale cât și județene și locale. Ipoteza posibilă
conform legislației actuale din România, care instituie un prag de 10000
locuitori pentru a putea pretinde la statutul de oraș, este aceea de schimbare
a statutului unor comune periurbane, din imediata apropiere a Aradului, care
ar deveni astfel orașe. Există însă obstacolul referendumului. În aria
metropolitană Arad doar comuna Vladimirescu îndeplinește aceste condiții,
aceasta fiind localizată în imediata apropiere a municipiului Arad și nicidecum
în zone lipsite de orașe. Este dificil de estimat impactul (pozitiv sau negativ al)
transformării acestor comune în orașe. Nu ar fi ceva neobișnuit pentru zona
Arad, având în vedere exemplul orașului Pecica, care a devenit oraș în 2004,
sau alte exemple la nivel național, exemplul cel  mai tipic fiind cel al capitalei.
În fond dezvoltarea periurbană din ultimii ani a devenit o astfel de situație,
”naturală”, în care astfel de comune au depășit deja pragurile demografice
pentru a deveni orașe. În această situație, Vladimirescu ar putea deveni
principalul ”concurent” urban al Pecicăi, cu avantaje superioare acesteia
(apropiere de Arad, dezvoltare urbană mult mai intensă, transport intermodal
prevazut în PATN, acces la centura Arad, etc)

- Scenariul 3 ”Do something” (de dezvoltare) – ar presupune modificări în
sens ”negativ”, al reducerii numărului de comune prin comasarea / unificarea
administrativă a acestora și de ”retrogradare” a unor orașe la statut de
comună și al radierii unor sate depopulate. Legea 351/2001 a prezentat, în
premieră, criteriile necesare pentru înființarea de noi comune, pentru ca o
comună să devină oraș, sau ca un oraș să devină municipiu. Aceste criterii
erau menite eclusiv pentru creerea de noi comune, noi orașe, noi municipii, și
nu vizau comunele, orașele și municipiile deja existente. Altfel spus, singura
posibilitate pentru unitățile administrativ teritoriale de bază era să ”promoveze”
la un statut superior, dar nu era oferită nici o cale de a fi ”retrogradate” la un
nivel inferior, daca nu respectau aceste criterii. Astfel legea încuraja explicit
creșterea numărului de unități administrativ-teritoriale de bază, și în mod
deosebit creșterea numărului de orașe și municipii. În anul 2007 s-a constatat
că numărul de orașe și municipii a crescut într-o măsură exagerată și s-a
revenit asupra pragurilor demografice, acestea fiind mărite. Odată cu criza
economică din perioada 2008-2010, s-a constatat că numărul de unități
administrative de bază din România este foarte mare, că aparatul
administrativ este stufos și ineficient, ca există multe comune care nu
îndeplinesc criteriile prevăzute de L 351/2001 pentru înființarea de noi comune
și nu dețin dotările specifice rangului lor, așa cum multe orașe și municipii nu
îndeplinesc criteriile aferente rangului lor și nu dețin dotările menționate de
lege. Pe parcursul anilor 2010, pentru prima dată, apare în contextul viitoarei
legi, în mod explicit, termenul de unificare administrativă; mai mult, acest
proces este încurajat, iar la următoarele paragrafe ale aceluiași articol se
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precizează că, dacă acest proces de unificare administrativă nu este inițiat
prin procedură menționată de către UAT-urile în cauză, Guvernul însuși, prin
MDRAP, va iniția acest demers pentru comunele care nu îndeplinesc
indicatorii stabiliți în anexe până la data de 31 decembrie 2025, în termen de 3
ani de la publicarea rezultatelor celui mai recent recensământ al populației și
locuințelor. Aceasta înseamnă că toate comunele care nu au 1500 de locuitori
(indicatorul principal menționat în anexe) vor fi unificate administrativ cu altele
învecinate, orașele care nu îndeplinesc criteriul minimal demografic, respectiv
să dețină o populație de 10000 locuitori, vor trebui să inițieze ele însele
procedura de schimbare a statutului din oraș în comună. În cazul în care
această lege va fi adoptată, ea va produce modificări însemnate din punct de
vedere al organizării administrativ-teritoriale, prin reducerea numărului total de
UAT-uri de bază la nivel național, și implicit la nivelul județului Arad, prin
unificarea administrativă a mai multor comune; de asemenea numărul de
centre urbane va fi în scădere, deoarece multe orașe vor (re)deveni comune –
în județul Arad această situație este posibilă pentru orașele Nădlac, Curtici,
Chișineu Criș, Pâncota, Ineu și Sebiș, adică 66% din totalul orașelor din județ.
În acest context, al unificării administrative încurajate de autorități, o idee
posibilă și realizabilă este și unificarea administrativă a comunelor din primul
inel sau cel puțin a comunelor Vladimirescu, Livada, Sofronea și Zădăreni cu
municipiul Arad. Aceste comune s-au dezvoltat în ultimii ani în strictă legătură
cu dezvoltarea municipiului Arad, și funcționează în prezent ca niște adevărate
cartiere rezidențiale ale municipiului, chiar dacă din punct de vedere
administrativ ele își mențin statutul de comune. În realitate, în cazul comunei
Vladimirescu, acest statut este depășit, iar dezvoltarea municipiului Arad a
depășit în mod evident limitele administrative proprii. Unificarea administrativă
a acestor comune cu municipiul Arad ar fi un pas normal, în ton cu realitățile
faptice ale momentului, și nu ar fi lipsită de precedente: în trecutul mai
apropiat sau mai îndepărtat, Aradul a mai înglobat și alte localități de sine
stătătoare, care au devenit între timp cartiere, precum Aradul Nou, Sânnicolau
Mic, Micălaca, Gai. O soluție suplimentară la această chestiune, ar fi
transformarea primăriilor din localitățile comasate administrativ în primării de
cartier (unde se pot prelua documente, există puncte de acces la internet,
etc), precum și continuarea digitalizării pentru a limita numărul de deplasări la
primăria centrală. În acest context, Pecica ar rămâne singurul oraș foarte
apropiat al Aradului, iar rolul de echilibru dat de acest oraș ar crește, situație
favorabilă Pecicăi. De asemenea noua lege a ariilor metropolitane va coagula
intervențiile integrate în zona metropolitană Arad, deci și în orașul Pecica.
Este scenariul pe care îl susține și proiectantul PUG.

3.1.3.7. Contextul teritorial național, regional și interjudețean

Scenarii de dezvoltare.
Pe baza studiului ESPON 2019 ”A Territorial Reference Framework for Europe” au
fost identificate și aplicate în cazul județului Arad două scenarii de dezvoltare:

- Scenariul de referință ”Muddling Through” (”Soluție de compromis”) –
presupune diferite traiectorii de dezvoltare a țărilor, în ceea ce privește
evoluția creșterii economice și a disparităților la scară regională prin aplicarea
modelului econometric MASST4 (model dezvoltat de ”Politechnico di Milano”
cu scopul de a surprinde modificările structurale ale relațiilor economice
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induse de criză, dar și schimbări instituționale majore cum ar fi de ex.
Brexitul), care însă are nevoie de ajustaje ale perioadei pandemice și post-
pandemice de criză anunțată. Pe baza acestui scenariu, rata medie de
creștere a PIB-ului pe cap de locuitor la nivelul regiunilor din România ar
rămâne neschimbată în 2035, în comparație cu anul de referință 2018. În
majoritatea regiunilor din țările Europei de Nord, dar și a celor din Europa
Centrală, PIB-ul pe cap de locuitor va înregistra valori mai mari. Este un
scenariu care nu favorizează nici județul Arad, nici orașul Pecica, situat într-un
astfel de scenariu într-un context nefavorabil.

- Scenariul ”Enabling Cooperation” (”Permiterea cooperării”) – presupune
ca zonele de cooperare transfrontaliere funcționale să își îmbunătățească
structurile de guvernare și să își implementeze noi tehnologii digitale. Pe baza
scenariului ”Enabling Cooperation” rata PIB-ului din Regiunea Vest va
înregistra o creștere de maxim 0,17%, spre deosebire de toate celelalte
regiuni de dezvoltare din România, unde rata PIB-ului va înregistra o creștere
de peste 0,29%. Acest scenariu este defavorabil județului Arad și Pecicăi,
permițându-i acestuia să ajungă din urmă media UE, într-o perspectivă de
timp lungă. Pe scurt, esența acestui scenariu este: cresterea cooperării,
guvernanța mai bună și dezvoltare tehnologică.

3.2. Strategia de dezvoltare spațială

Dezvoltarea umană are două mari obiective strategice pe care trebuie să le respecte
orice așezare umană, transpuse în cadrul spațial: condiții de locuire într-un cadru
urban atractiv și locuri de muncă, într-o economie competitivă.

Strategia de dezvoltare spațială a Orașului Pecica este în concordanță cu ”Strategia
de dezvoltare a orașului Pecica 2014-2020”, document întocmit de către un grup de
lucru local împreună cu un grup de experți (Marius Bulgaru și Daniel Peptenatu) în
anul 2014.

Strategia de dezvoltare a orașului Pecica, are din punct de vedere spațial, o serie de
domenii de acțiune, astfel ca Strategia de dezvoltare spațială reia structural viziunea
și obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare a orașului Pecica, completând-o
însă cu acele obiective/direcții/programe/proiecte considerate oportune.

Strategia de dezvoltare a orașului are o structură ierarhică, care se supune unei
viziuni strategi de dezvoltare, enunțată în preambului prezentării capitolului de
trategie. Aceasta viziune și structură ierarhică sunt prezentate în cele ce urmează:

- Viziunea strategică a orașului: ”Orașul Pecica, pol de dezvoltare zonală,
caracterizat prin multiculturalitate și dinamism, preocupat de creșterea
calității vieții într-un mediu curat și atractiv”;

- Viziunea pentru dezvoltare a orașului Pecica este concentrată pe dezvoltarea
economică, ca rezultat al dezvoltării sistematice dintre educație, inovare și
sectoarele economiei locale, complementare cu interesul pentru calitatea
vieții în comunitate, înțelegând prin aceasta un mediu de viață curat și
civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susținut de o infrastructură
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modernă și de accesul la servicii publice de bună calitate;
- Strategia de dezvoltare spațială a orașului Pecica se fundamentează pe 2

obiective strategice – Dezvoltare economică și Creșterea calității vieții,
susținute de un obiectiv asociat – Dezvoltarea turismului, protecția
mediului și dezvoltarea administrației publice și a cooperării
transfrontaliere, pentru implementarea cărora au fost identificate o serie de
obiective specifice și axe prioritare, transpuse în măsuri concrete de acțiune;

- Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea
măsurilor identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre acestea
înscriindu-se într-unul din aceste niveluri:

o Măsuri directe – care contribuie direct și nemijlocit la realizarea
obiectivelor strategice;

o Măsuri suport – a căror implementare/realizare susține atingerea
obiectivelor strategice;

o Măsuri punctuale – care presupun dezvoltarea punctuală a orașului
Politicile și programele publice precum și Planul de acțiune, care respectă structura
strategiei sunt prezentate detaliat în capitolele 4.1. și 4.3..

În cadrul OBIECTIVULUI STRATEGIC 1: Dezvoltare economică, avem următoarele
obiective specifice/axe prioritare/măsuri/proiecte:
- Obiectiv specific 1.1 - VALORIFICAREA POTENȚIALULUI ECONOMIC AL

ORAȘULUI PECICA:
 AXA prioritară 1.1.1 – Consolidarea și diversificarea mediului de afaceri

existent în vederea atragerii de noi investitori în industrie, servicii și
comerț:

a) Măsura 1: Sprijinirea dezvoltării zonelor industriale
- Proiect 1: Înființarea unui parc industrial mixt la E de

Pecica, în jurul nodului A1-DN7;
- Proiect 2: Extinderea parcului industrial mixt la V de

Pecica;
- Proiect 3: Extinderea parcului de activități la N de

Pecica;
- Proiect 4: Extinderea parcului industrial mixt la Turnu;

b) Măsura 2: Modernizarea și dezvoltarea căilor de acces
spre zonele cu potențial economic

- Proiect 1: Construire centură Pecica N – ca drum
județean, tronson DN7-DJ709J (Peregu Mare)

- Proiect 2: Amenajare descărcare nouă A1-DJ 709J
(Peregul Mare);

- Proiect 3: Modernizare DJ 709J (Peregul Mare)-A1;
- Proiect 4: Modernizare DJ 709J Pecica - Turnu;

 AXA prioritară 1.1.2 – Dezvoltarea agriculturii – creșterea valorii
adăugate a producției agricole locale:

a) Măsura 1: Reabilitarea și modernizarea drumurilor
agricole/drumurilor de exploatare

- Proiect 1: Modernizarea drumurilor de acces spre
trupurile agricole izolate cuprinse în intravilan;

b) Măsura 1: Dezvoltarea halei agroalimentare, a piețelor și
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târgurilor locale:
- Proiect 1: Dezvoltarea halei agroalimentare Pecica;
- Proiect 2: Dezvoltarea unui târg-piață la Turnu;

- Obiectiv specific 1.2 - INOVARE:
 AXA prioritară 1.2.1 – Sprijinirea activităților de inovare:

a) Măsura 1: Sprijinirea elaborării și implementării de
proiecte inovative

- Proiect 1: Construirea unui concept inovativ propriu în
cadrul strategiei de turism-agrement, care să
promoveze produse turistice variate, în concordanță
cu potențialul orașului (locuirea de vacanță, aquaparc,
terenuri de sport și agrement variate, turismul mediului
natural, etc);

- Obiectiv specific 1.3 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE:
 AXA prioritară 1.3.1 – Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea

unităților de învățământ:
a) Măsura 1: Construire și dotare unități noi de învățământ

- Proiect 1: Construire și dotare grădiniță cu 4 grupe cu
program prelungit în Pecica;

- Proiect 2: Construire și dotare școală cu clasele I-VIII
în Pecica;

b) Măsura 2: Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea
unităților de învățământ existente

- Proiect 1: Reabilitarea și modernizarea școlilor
existente de la Pecica;

- Proiect 2: Reabilitarea și modernizarea școlilor
existente de la Turnu;

- Proiect 3: Reabilitarea și modernizarea școlii
existente de la Sederhat;

În cadrul OBIECTIVULUI STRATEGIC 2: Creșterea calității vieții, avem
următoarele obiective specifice/axe prioritare/măsuri/proiecte/:
- Obiectiv specific 2.1 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE ȘI

LOCATIVE:
 AXA prioritară 2.1.1 – Reabilitarea și modernizarea clădirilor:

a) Măsura 1: Reabilitarea/modernizarea și creșterea
eficienței energetice a clădirilor publice.

- Proiect 1: Reabilitarea/modernizarea și creșterea
eficienței energetice a Primăriei Pecica;

 AXA prioritară 2.1.2 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de
transport:

a) Măsura 1: Modernizarea străzilor din localitate și satele
aparținătoare – asfaltare, trotuare, șanțuri, podețe, accese la
case, parcări, spații verzi.

- Proiect 1: Modernizarea străzilor nr. 111, 201, 209,
211, 212, 214, 215, 217, 219, 229, 234, 237, 238, 239,
304, 305, 316, 402, 410, 413, 420, 423, 425, 427, la
Pecica (proiect asumat);

- Proiect 2: Reamenajare grupul de intersecții
DN7/str.305/str.205/str.209/str.2, Pecica;

- Proiect 3: Reamenajare grupul de intersecții str.2/str.3
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- str.3/str.422, Pecica;
- Proiect 4: Reamenajare grupul de intersecții

DN7/str.110 – DN7/str.112 – str.10/str.112, Pecica;
- Proiect 5: Reamenajare grupul de intersecții

DN7/str.238/str.402/str.401, Pecica;
- Proiect 6: Reamenajare grupul de intersecții

str.401/str.410/str.412/str.408/str.407, Pecica;
- Proiect 7: Reamenajare tronson stadal str.420 intre

str.3 si str.410 cu intersectiile aferente, Pecica;
- Proiect 8: Reamenajare intersectia DN7/str.3/str.230,

Pecica;
- Proiect 9: Reamenajare sector stradal str. 420 intre

str.410 si Dj709E, Pecica;
- Proiect 10: Reamenajare intersectie str.420/Dj709E,

Pecica;
- Proiect 11: Modernizare/reamenajare strazi pe traseul:

str.229-231-235 intre stazile 234 si 219, Pecica;
- Proiect 12: Instituire regim de circulatie “Zona

REZIDENTIALA” Pecica;
- Proiect 13: Continuarea lucrarilor de modernizare a

retelelor stradale in Orasul Pecica;
- Proiect 14: Continuarea lucrarilor de modernizare a

retelelor stradale in satul Turnu;
- Proiect 15: Continuarea lucrarilor de modernizare a

retelelor stradale in satul Sederhat;
- Proiect 16: Continuarea lucrarilor de modernizare a

retelelor stradale in satul Bodrogu Vechi;
- Proiect 17: Modernizarea gării Pecica;

b) Măsura 2: Dezvoltarea modalităților de transport
alternative și sporirea siguranței rutiere – trasee pietonale,
piste pentru bicicliști, semnalistică verticală pentru trecerile
de pietoni, parapeți, etc.

- Proiect 1: Amenajari pt. cresterea sigurantei circulatiei
pietonale prin calmarea traficului vehicular pe: DN7 si
strazile: 2,3, 113, 401, 410, 304, 314;

- Proiect 1: Amenajare piste de bicilisti in Orasul Pecica
pe strazile 1 (DN7), 3, 112, 113, 334, 110, 314 si 304;

- Proiect 2: Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-
Arad;

- Proiect 3: Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-
Turnu;

- Proiect 4: Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-
Batania (Battonya);

- Proiect 5: Extinderea rețelei de piste de biciclete în
orașul Pecica;

- Proiect 6: Amenajarea de piste de biciclete în satul
Turnu;

- Proiect 7: Amenajarea de piste de biciclete în satul
Sederhat;

- Proiect 8: Amenajarea de piste de biciclete în satul
Bodrogu Vechi;

c) Măsura 3: Modernizarea drumurilor comunale aflate pe
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teritoriul UAT oraș Pecica
- Proiect 1: Modernizare DC 86A Pecica – Bodrogu

Vechi;
- Proiect 2: Modernizare DC 105 DN7 – Sederhat;
- Proiect 3: Prelungire și modernizare DC 105 Sederhat

– DN7B;
- Proiect 4: Instituire și modernizare DC 105 (A?)

Sederhat – DJ 709J (Turnu);
d) Măsura 4: Achizitionarea de mijloace de transport în

comun (autobuze/microbuze) pentru funcționarea
transportului public în comun

- Proiect 1: Înființarea unui sistem de transport public
urban propriu al UAT Pecica (parc auto, depou auto,
trasee, stații);

e) Măsura 5: Modernizarea stațiilor de autobuz
- Proiect 1: Amenajare/reamenajare statii pt. mijloace

de transport public de calatori in Orasul Pecica;
 AXA prioritară 2.1.3 – Dezvoltarea rețelelor de infrastructură de bază

(apă, canalizare, electricitate, distribuție gaze):
a) Măsura 1: Finalizarea lucrărilor de extindere a rețelei de

apă și apă uzată în orașul Pecica cuprinse în Masterplanul
privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în jud.
Arad.

- Proiect 1: Extinderea rețelei de alimentare cu apă a
orașului Pecica;

- Proiect 2: Extinderea rețelei de canalizare menajeră a
orașului Pecica;

b) Măsura 2: Realizarea infrastructurii de apă și canalizare în
satele aparținătoare cuprinse în faza 2 a Masterplanului
privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în
județul Arad.

- Proiect 1: Extinderea rețelei de alimentare cu apă în
localitatea Turnu;

- Proiect 2: Extinderea rețelei de canalizare menajeră în
localitatea Turnu, inclusiv racordul la stația de epurare
Pecica;

- Proiect 3: Extinderea rețelei de alimentare cu apă în
localitatea Sederhat;

- Proiect 4: Extinderea rețelei de canalizare menajeră în
localitatea Sederhat, inclusiv racordul la stația de
epurare Pecica;

c) Măsura 3: Realizarea infrastructurii de canalizare pluvială
pe UAT Pecica.

- Proiect 1: Realizarea și extinderea rețelei de rigole
stradale la Pecica și a sistemului de bazine de retenție
pluvială propuse;

- Proiect 2: Realizarea și extinderea rețelei de rigole
stradale la Turnu și a sistemului de bazine de retenție
pluvială propuse;

- Proiect 3: Realizarea și extinderea rețelei de rigole
stradale la Sederhat și a sistemului de bazine de
retenție pluvială propuse;
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- Proiect 4: Realizarea și extinderea rețelei de rigole
stradale la Bodrogu Vechi și a sistemului de bazine de
retenție pluvială propuse;

d) Măsura 4: Extinderea/modernizarea/eficientizarea
iluminatului public.

- Proiect 1: Extinderea/modenizarea/eficientizarea
iluminatului public în orașul Pecica;

- Proiect 2: Extinderea/modenizarea/eficientizarea
iluminatului public în satul Turnu;

- Proiect 3: Extinderea/modenizarea/eficientizarea
iluminatului public în satul Sederhat;

- Proiect 4: Extinderea/modenizarea/eficientizarea
iluminatului public în satul Bodrogu Vechi;

e) Măsura 5: Extinderea/modernizarea iluminatului festiv.
- Proiect 1: Extinderea/modenizarea iluminatului festiv

în orașul Pecica;
- Proiect 2: Extinderea/modenizarea iluminatului festiv

în satul Turnu;
- Proiect 3: Extinderea/modenizarea iluminatului festiv

în satul Sederhat;
 AXA prioritară 2.1.4 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și

suprafețelor degradate vacante sau neutilizate:
a) Măsura 1: Defrișarea vegetației existente, modelarea

terenului, montarea de elemente constructive (alei, foișoare,
pergole, grilaje, ansambluri de joacă pentru copii, mobilier
urban, etc), plantarea și gazonarea siprafețelor defrișate.

- Proiect 1: Inființarea unui parc public de cca.5 ha la S
de Pecica;

b) Măsura 2: Crearea, reabilitarea și modernizarea spațiilor
publice – zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
piațete, scuaruri, zone pietonale.

- Proiect 1: Amenajarea scuarului central la Bodrogu
Vechi;

- Obiectiv specific 2.2 - SERVICII PUBLICE ȘI SIGURANȚA CIVILĂ:
 AXA prioritară 2.2.1 – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de

sănătate:
a) Măsura 1: Încurajarea înființării serviciilor medicale în

satele aparținătoare.
- Proiect 1: Amenajarea unui spațiu pentru dispensar la

Turnu;
- Proiect 2: Amenajarea unui spațiu pentru dispensar la

Sederhat;
 AXA prioritară 2.2.2 – Dezvoltarea și modernizarea serviciior de

protecție socială și siguranță civilă:
a) Măsura 1: Sprijinirea construirii de locuințe sociale.

- Proiect 1: Construirea de locuințe sociale la Pecica;
b) Măsura 2: Sprijinirea construirii de locuințe destinate

tinerilor prin ANL.
- Proiect 1: Construirea de locuințe pentru tineri la

Pecica;
c) Măsura 3: Extinderea sistemului de supraveghere video al

orașului în vederea scăderii infracționalității și creșterii
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gradului de confort al cetățenilor.
- Proiect 1: Extinderea sistemului de supraveghere

video la Pecica;
- Obiectiv specific 2.3 - PATRIMONIU CULTURAL, SPORT ȘI AGREMENT:

 AXA prioritară 2.3.1 – Conservarea, protejarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural:

a) Măsura 1: Dezvoltarea infrastructurii existente de cultură.
- Proiect 1: Modernizarea casei de cultură ”Doru Ioan

Petescu” din Pecica;
- Proiect 2: Modernizarea căminului cultural din Turnu;
- Proiect 3: Modernizarea căminului cultural din

Sederhat;
b) Măsura 2: Renovarea și amenajarea unei case țărănești

tradiționale – muzeu al satului.
- Proiect 1: Renovarea și amenajarea unei case

țărănești la Pecica;
- Proiect 2: Renovarea și amenajarea unei case

țărănești la Turnu;
c) Măsura 3: Sprijinirea restaurării/reabilitării lăcașelor de cult

și  acivităților desfășurate de către acestea.
- Proiect 1: Renovarea Bisericii Ortodoxe Sârbe din

Pecica;
d) Măsura 4: Conștientiarea și punerea în valoare a

patromoniului arhitectural istoric.
- Proiect 1: Reclasarea in cadrul LMI a Ansamblului

Urban Pecica;
- Proiect 2: Clasarea în LMI a obiectivelor propuse prin

prezentul PUG;
- Proiect 3: Reabilitarea zonei centrale istorice Turnu;

 AXA prioritară 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii sportive:
a) Măsura 1: Reabilitarea și dotarea bazelor sportive, sălilor

și terenurilor de sport.
- Proiect 1: Amenajarea unui teren de sport în cartierul

Europa, din Pecica;
- Proiect 2: Reabilitarea terenului de sport de la Turnu;

 AXA prioritară 2.3.3 – Dezvoltarea infrastructurii de agrement:
a) Măsura 1: Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii.

- Proiect 1: Amenajarea unor locuri de joacă în zonele
din Pecica fără aceste dotări;

- Proiect 2: Amenajarea unor locuri de joacă în arealele
rezidențiale noi de la SV, N și SE de Pecica

b) Măsura 2: Instalarea rețelelor de comunicații wireless în
spațiile publice.

- Proiect 1: Instalarea rețelei wireless free în zona
centrală Pecica;

c) Măsura 3: Amenajarea unor zone de petrecere a timpului
liber pentru toate categoriile de vârstă.

- Proiect 1: Încurajarea dezvoltării obiectivelor piscicole
la Pecica;

- Proiect 2: Încurajarea dezvoltării obiectivelor piscicole
la Turnu;

- Proiect 3: Dezvoltarea unei zone de locuințe de
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vacanță/weekend , la S de Pecica, în zona prundurilor
românești;

În cadrul OBIECTIVULUI ASOCIAT: Dezvoltarea turismului, protecția mediului,
dezvoltarea administrației publice și a cooperării transfrontaliere, avem
următoarele obiective specifice/axe prioritare/măsuri/proiecte:
- Obiectiv specific 3.1 - DEZVOLTAREA TURISMULUI:

 AXA prioritară 3.1.1 – Valorificarea potențialului turistic local:
a) Măsura 1: Atragerea de fonduri europene/investiții

private/încheierea unui parteneriat public-privat pentru
construirea unui ștrand termal.

- Proiect 1: Construirea unui aquaparc cu apă
geotermală la S de Pecica;

- Proiect 2: Amenajarea unui ștrand termal la Pecica;
b) Măsura 2: Promovarea obiectivelor turistice, locațiilor,

zonelor naturale cu potențial turistic și includerea lor în
circuitul turistic zonal/județean/național/internațional.

- Proiect 1: Amenajarea accesului către Schitul Sf. Cuv
Paraschiva din DC 86A;

c) Măsura 3: Promovarea ecoturismului.
- Proiect 1: Construirea unui port de agrement pentru

ambarcațiuni fără motor pe Mureș, la Pecica;
- Proiect 2: Construirea unei zone de campare la Pecica

d) Măsura 4: Creerea și extinderea unor forme de turism
specializat prin conceperea unor produse/servicii turistice
diversificate încercând să răspundă unor hobby-uri diverse
(vânătoare, pescuit, gastronomie, motocross, cățărări,
echitație, observare, filmare, fotografierem etc).

- Proiect 1: Construirea unei cabane de vânătoare într-
unul din cantoanele forestiere din intravilan Pecica;

- Proiect 2: Construirea unui parc de aventură la S de
Pecica, în zona de agrement;

- Proiect 3: Construirea unui centru de echitație la S de
Pecica, în zona de agrement;

- Proiect 4: Construirea de puncte de observație în și în
apropierea PNLM;

- Obiectiv specific 3.2 - PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:
 AXA prioritară 3.2.1 – Păstrarea unui mediu înconjurător curat:

a) Măsura 1: Prezervarea mediului și reducerea riscului de
poluare.

- Proiect 1: Creerea unui culuar ecologic verde-albastru
de-a lungul Părăului de sub Vii la Pecica;

- Proiect 2: Creerea unui culuar ecologic verde-albastru
de-a lungul Părăului Ier la Turnu;

b) Măsura 1: Creerea de spații verzi și plantări.
- Proiect 1: Creerea scuarurilor verzi în zonele noi

rezidențiale la Pecica;
- Proiect 2: Realizarea a două scuaruri verzi noi la NV și

SE în Turnu;
- Proiect 3: Realizarea unui scuar verde nou la

Sederhat;



344

- Obiectiv specific 3.4 - COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ:
 AXA prioritară 3.4.1 – Dezvoltarea comună a zonei de cooperare:

a) Măsura 1: Îmbunătățirea facilităților de transport
transfrontalier.

- Proiect 1: Amenajarea unui DJ nou Pecica-Battonya
(HU);

- Proiect 2: Înființarea unui PTF temporar pe DJ nou
înființat;

- Proiect 3: Construirea variantei ocolitoare Turnu S;

Din punct de vedere spațial, strategia de dezvoltare spațială a Orașului Pecica, este
prezentată sintetic și în planșele 3.1.1. – Strategia de dezvoltare spațială. Contextul
suprateritorial și 3.1.2. – Strategia de dezvoltare spațială a orașului Pecica, care
prezintă atât întreg teritoriul UAT Pecica cât și arealele celor patru localități.
Partea grafică prezintă atât direcțiile strategice spațiale de dezvoltare cât și tipologia
funcțiunilor corelată cu direcțiile principale de dezvoltare.

În ceea ce privește nivelul UAT-ului, se punctează următoarele principii de dezvoltare
spațială:

- Orașul Pecica și arealul dintre acesta și nodul A1-DN7, reprezintă cele mai
importante zone din punct de vedere al dezvoltarii economice a orașului;
aici potențialul activităților cu caracter metropolitan este maxim; aici
extinderile teritoriale, specializate, sunt cele mai pronunțate;

- Zona din S-ul UAT-ului, suprapusa peste lunca Mureșului și peste ariile
naturale protejate Parcul Natural Lunca Mureșului, preprezintă plămânul
verde și de loisir-agrement cel mai important al orașului. Aici protejarea și
accesibilizarea în condițiile ariilor potejate reprezintă acțiunea de bază; În
aceeași politică se înscrie și localitatea Bodrogu Vechi și arealul aferent
acesteia;

- Localitățile Turnu, dar mai ales Sederhat, reprezintă zonele de interes
secund în dezvoltarea socio-economico-spațială;

- La Turnu, localitate de frontieră și tranzit spre frontieră, este încurajată
aparția unui parc industrial mixt;

- Zona de N, NV și NE a teritoriului UAT, are și este încurajată în continuare,
folosința mixtă agricolă și extractivă; aici însă se poate ameliora peisajul
agrar-extractiv;

- Se propun următoarele trasee sau elemente noi de circulație în teritoriu:
o Nod nou de descărcare A1-DJ709J (spre Peregul Mare);
o Centura Pecica Nord – ca drum județean;
o Centura Turnu Sud - ca drum național;
o Drum județean nou – Pecica-granița de N a RO (Battonya-HU);
o Drumuri comunale noi – Sederhat-DN7B și Sederhat-DJ 709J;

- Dezvoltarea spațială a localităților are în vedere în primul rând structura de
drumuri clasificate, echilibrată, în teritoriu, preponderente fiind direcțiile
Arad - est, Turnu-Curtici – nord-est și Nădlac – vest

La nivelul orașului Pecica, se punctează următoarele principii de dezvoltare spațială:
- Extinderea și întărirea zonei centrale și ca zonă construită protejată;
- Extinderi teritoriale rezidențiale ca și completări ale localității, la SE și SV;
- Valorificarea singurei macrozone în care potențialul rezidențial este cel mai

mare: zona de la N de Pecica, până la Pârâul de sub Vii, prin extindere și
prezervarea extinderii rezidențiale pe termen mediu și lung;
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- Specializarea teritorială a extinderilor teritoriale:
o Valorificarea singurei macrozone în care potențialul rezidențial este

cel mai mare: zona de la N de Pecica, până la Pârâul de sub Vii,
prin extindere și prezervarea extinderii rezidențiale pe termen mediu
și lung; prevederea unei mixturi de funcțiuni complementare locuirii
(nuclee de cartier, instituții și servicii publice, spații verzi, sport și
agrement);

o Întărirea caracterului și cumularea activităților productive și
industriale în zona de NE a orașului, la ieșirea spre A1 și Arad,
prin creerea unui amplu parc de activități mixt (industrie,
depozitare, servicii, activități agricole);

o Întărirea caracterului de agrement (prin investiții noi – parcuri,
aquaparc, zone sportive, chiar locuințe de vacanță și weekend) a
zonei de S a orașului, între fostul curs al Mureșului și digul
Mureșului;

o Promovarea extinderilor din domeniul activităților economice pe
zonale de penetrare în oraș: DN7 disnpre Nădlac, DJ 709J dinspre
Peregu Mare, DJ 709E dinspre Sânpetru German;

o Întărirea vocației agricole, în zona de N a orașului, în trupurile
izolate ce deservesc teritoriul agricol;

La nivelul localității Turnu, se punctează următoarele principii de dezvoltare spațială:
- Întărirea zonei centrale, din punct de vedere al serviciilor publice;
- Prelungirea intravilanului către PTF Turnu, cu funcțiuni comerciale specifice

zonei de frontieră
- Conturarea unui parc industrial compact, pe DN7B la SE de localitate;
- Constituirea unui nucleu de sport-agrement la NV de localitate;
- Încurajarea activităților agricole în special în trupurile agricole existente.

La nivelul localității Sederhat, se punctează următoarele principii de dezvoltare
spațială:

- Întărirea zonei centrale, din punct de vedere al serviciilor publice;
- Încurajarea unor extinderi rezidențiale SE de localitate, într-o formulă de

mixt de funcțiuni (în situația epuizării acestui areal, se poate aborda și NV-
ul localității)

- Completarea cu dotări sportive, perimetrale

La nivelul localității Bodrogu Vechi, se punctează următoarele principii de dezvoltare
spațială:

- Datorită caracterului de zonă inundabilă, și imposibilității creerii de sisteme
de protecție împotriva inundațiilor, nu sunt încurajate extinderi ale localității,
ea fiind tratată ca un ”sat de vacanță”, iar funcțiunile păstrate ca atare (este
încurajată apariția cel puțin a unui magazin minimal, și în contextul
tranzitului turistic);

- Situl Schitului ”Sf. Cuvioasa Paraschiva” este propus a fi înconjurat cu un
mic dig de protecție împotriva inundațiilor;

- Se propune amenajarea peisageră a spațiului central al localității și a unei
zone de stat pe malul Mureșului;

- Se încurajează traseele turistice de tranzit prin localitate: pista ciclistă
Arad-Pecica, traseul Pecica-Bodrogu Vechi-bac peste Mureș-Mănăstirea
Hodoș-Bodrog;
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3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu

3.3.1. Preluarea elementelor din documentaţiile şi strategiile de rang superior şi
strategia locală de dezvoltare

În ceea ce privește relațiile în teritoriu, având în vedere elementele cuprinse în
documentațiile și strategiile de rang superior, au fost preluate următoarele:

- Transformarea cursului Mureșului în curs navigabil – prevedere în PATN și
PATJ Arad;

- Prevederea unei centuri rutiere a DN 7, la Pecica – prevedere a PATJ
Arad;

- Se prevede modernizarea DJ 709J pe tot tronsonul Peregu Mare-Pecica-
Turnu-Iratoșu – prevedere a PATJ Arad;

- Se prevede modernizarea DJ 709D Pecica-Semlac – prevedere a PATJ
Arad;

- În context transfrontalier, se prevede modernizarea PTF Turnu-Battonya –
prevedere a PATJ Arad;

3.3.2. Optimizarea căilor majore de circulaţie în teritoriu

Asa cum s-a aratat la cap. analizei situatiei existente, UAT Pecica beneficiaza de o
buna conectivitate cu retelele de transport la nivel national (Coridorul Paneuropean 4
Rutier si de Cale Ferata) dar la nivel local exista o serie de disfunctionalitati/probleme
pentru care se vor face propuneri in cele ce urmeaza.

In principal propunerile se grupeaza in trei mari categorii si anume:

- Propuneri ce vizeaza dezvoltarea retelei rutiere existente prin artere noi
care sa conduca la o mai buna functionalitate;

- Propuneri privind reamenajarea/modernizarea unor intersectii/accese la
DN 7 si de imbunatatire a fluentei si sigurantei circulatiei;

- Propuneri privind incadrarea si amenajarea retelei stradale, pentru o mai
buna organizare a circulatiei generale inclusiv masuri care vizeaza
imbunatatirea transportului public si promovarea unor solutii de stimulare a
folosirii mijloacelor nemotorizate de deplasare in special pentru ciclisti.

Se propun următoarele măsuri de optimizare a căilor majore de circulație în teritoriul
UAT Pecica:

- Se prevede un nod rutier nou A1-DJ709J (Peregu Mare);
- Se prevede realizarea unei centuri rutiere la Pecica, pe zona de N,

care să ofere o variantă ocolitoare a DN7;
- În contextul transfrontalier al Planului spațial al județului Bekes și cu

referire la traseul Arad-Turnu-Battonya-Oroszhaza, se prevede o
centură rutieră la Turnu, pe zona de S, care să ofere o variantă
ocolitoare a DN7B;
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- Se prevede modernizarea DJ 709J pe tot tronsonul Peregu Mare-
Pecica-Turnu-Iratoșu;

- Se prevede modernizarea DJ 709D Pecica-Semlac;
- Se prevede amenajarea unui DJ nou, drum transfrontalier, Pecica-

Battonya, pe traseul fostei căi ferate Pecica-Battonya, cu pasaj
superior peste A1;

- Se propune înființarea unui PTF temporar pe DJ nou propus, la
granița cu Ungaria, în trupul MAI existent;

- Se propune modernizarea DC 86A Pecica-Bodrogu Vechi, cu condiția
scoaterii acestuia din fondul forestier național;

- Modernizare DC 105 Sederhat-DN7;
- Se propune amenajarea unui DC nou Sederhat-DJ 709J (Turnu),

suprapus peste un De;
- Se propune amenajarea unui DC nou (DC 105A?) Sederhat-DN 7B,

suprapus peste un De;
- Se propune transformarea Mureșului în canal navigabil, în

concordanță cu prevederile de rang superior și cu studiu de
fezabilitate, întocmit pe tronsonul Arad-Pecica;

- Se propune amenajarea unui port de agrement al S de Pecica;
- Se propune realizarea unei legături cicliste noi pe relațiile:

o Pecica-Arad;
o Pecica-Bătania;
o Pecica-Turnu;

- Se propune realizarea unui sistem de transport public urban propriu
UAT Pecica;

- În paralel se propune efectuare de studii privind extinderea serviciului
de transport public urban al Municipiului Arad, pentru transformarea
acestuia într-un sistem metropolitan;

- Se propune valorificarea superioară a infrastructurii de cale ferată (și
a gării CF Pecica) pentru transportul călătorilor în relație cu
Municipiul Arad.

- Căile cicliste prevăzute în planul Parcul Natural Lunca Mureșului, va
trebui să aibă și acordul Direcției Silvice Arad;

3.3.3. Optimizarea căilor locale de circulaţie în teritoriu

La nivelul căilor locale de circulație în teritoriu sunt propuse următoarele măsuri:
- Modernizarea drumului de acces de interes turistic: DC86A-Schitul Sf. Cuv

Paraschiva;
- Amenajarea minimală a drumurilor de acces agricole la trupurile agricole

izolate de pe teritoriul UAT;
- Amenajarea intersecțiilor dintre drumurile agricole și cele clasificate de pe

întreg teritoriul UAT;

3.4. Dezvoltarea activităţilor economice

Tendinţele privind economia localităţilor, în general, sunt integrate în noul concept de
dezvoltare teritorială a ţării, sub sfera policentricităţii şi a coridoarelor de dezvoltare
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economică. Localitățile sunt clasificate conform zonificării teritoriale, ca zone urbane,
zone rurale, zone transfrontaliere, zone montane și zona costieră.

Cu privire la zonele urbane – orașe mici, acestea vor trebui să devină centre de
piaţă pentru produsele agricole din comunele învecinate, fie pentru
consumatorii locali, fie ca puncte de legătură către pieţele naţionale şi de
export, centre de producţie şi distribuţie a bunurilor şi serviciilor către ruralul
învecinat și centre de creştere și de consolidare pentru activităţile non agricole
și ocupare prin dezvoltarea de IMM-uri sau prin localizarea unor filiale ale unor
întreprinderi mari, prin atragerea de migranţi din mediul rural prin cererea de
forţă de muncă neagricolă, scăzând presiunea asupra oraşelor mari.

Măsurile aplicate la nivel național pentru zonele urbane se referă la dezvoltarea și
diversificarea infrastructurii de transport între orașe și zona de influență urbană;
extinderea și dezvoltarea infrastructurii de utilități publice în vederea conectării și
asigurării accesului populației la servicii de calitate; renovarea patrimoniului urban
construit și̧ punerea în valoare a identității arhitecturale; realizarea unei politici în
domeniul locuirii; asigurarea unei mobiliății urbane crescute prin crearea unor
sisteme integrate de transport care să gestioneze în mod eficient fluxurile de
persoane. Se recomandă realizarea unui sistem eficient de instrumente de
management privind folosirea și protejarea terenurilor pentru: protejarea resurselor
sensibile de teren; managementul terenurilor vulnerabile la dezastre naturale sau
induse de om; protejarea resurselor culturale; conservarea spațiilor libere;
descurajarea expansiunii teritoriale și protejarea terenului agricol. Dezvoltarea
teritoriului urban este dependentă de asigurarea unui grad crescut de accesibilitate și
legături de transport diversificate către marile centre urbane.

Cu privire la zonele transfrontaliere, este remarcat avansul economic mult mai mare
al zonei de frontieră cu Ungaria în comparație cu celelalte zone de frontieră
naționale. Un aspect important care determină evoluția relațiilor transfrontaliere este
apartenența statului vecin la UE: zonele învecinate cu Bulgaria și Ungaria au avans
de dezvoltare față de celelalte. Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri, transport
(rutier și/sau fluvial) și servicii trebuie să constituie o prioritate a acestor zone. În
același timp, este de remarcat faptul că nu există o dimensiune transfrontalieră în
ceea ce privește inițiativele existente în domeniul turismului.

Ne referim, în concluzie, la tendințe care sprijină dezvoltarea unei economii
fundamentate prin următoarele tipologii de proiecte: interconectarea eficientă a
infrastructurilor, creșterea calității vieții locuitorilor, specializarea teritorială,
valorificarea elementelor de identitate teritorială și creșterea capacității instituționale
a administrațiilor locale.

Obiectivul general pentru o dezvoltare echilibrată a oraşului Pecica este de
consolidare a economiei locale prin întărirea şi promovarea brandurilor care
sunt deja recunoscute pe plan naţional, stabilizarea întreprinderilor care oferă
un număr ridicat de locuri de muncă, utilizarea eficientă a resurselor
regenerabile şi exploatarea potenţialului oferit de prezența râului Mureș.

Sunt propuse urmatoarele obiective specifice:
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1. Eficientizarea producției în sectorul agricol prin formarea cooperativelor locale
sau a asocierilor de orice natură în scopul obținerii unei producții sporite din
punct de vedere calitativ și cantitativ.

Pentru a beneficia în mod eficient de potențialul oferit de suprafețele extinse de teen
agricol este necesară reunirea întreprinzătorilor sub forme asociative care să le ofere
avantaje de ordin economic în cultivarea și exploatarea cerealelor, întreţinierea şi
dezvoltarea livezilor şi creşterea animalelor (brandul bivolilor).

2. Atragerea și concentrarea investitorilor din sectorul secundar în parcurile
industriale deja înființate, diversificarea acestora și dezvoltarea rețelelor de
mobilitate către acestea.

Cele mai mari fluctuaţii în economia locală sunt produse de lipsa de constanţă a
firmelor mari, care înregistrează un moment de maxim din punct de vedere al
profitului, pentru ca apoi să îşi scadă, subit, capacităţile productive prin reducerea
numărului de angajaţi şi lipsa investiţiilor. Pentru a contracara această situaţie este
necesară dezvoltarea economiei locale ca un ansamblu, faţă de care investiţiile
externe să reprezinte doar surplusul care aduce bunăstarea. Este esenţial ca firmele
să se localizeze compact, în cele patru zone industriale deja create, în relaţie cu
zonele de acces spre autostradă, drumul naţional şi calea ferată. De asemenea,
continuitatea şi concentrarea activităţilro în puncte fixe este necesară pentru
conturarea unui traseu eficient al transportului în comun între zonele compacte
locuite şi aceste centre industriale.

3. Dezvoltarea potențialului turistic și de agrement oferit de zona sudică a orașului
(Piața Bisericii Sf. Treime - Lunca Mureșului) și de satul Bodrogu Vechi

Centrul oraşului este o zonă în care a crescut calitatea spaţiilor publice prin
accesarea fondurilor europene. De asemenea, o zonă care aduce recunoaşterea
localităţii la nivel naţional este ferma de bivoli şi muzeul digital. Între cele două zone
(centrul istoric – zona de agrement) se creează un dialog deschis care trebuie
materializat prin proiecte comune. De asemenea, este necesară evidenţierea
potenţialului oferit de satul Bodrogu Vechi, loc cu un caracter pitoresc aparte. Astfel,
între cele două zone se poate contura un circuit de agrement și turism de vară pe
malul Mureșului, care poate fi dezvoltat până la Arad (Est) și Periam (Vest).

4. Dezvoltarea relațiilor de cooperare transfrontalieră cu localitatea Battonya,
înfrățită.

Parteneriatul dintre cele două localități a dat deja naștere unui obiectiv reprezentativ
pe plan local, ferma de bivoli. Acest proiect implementat cu succes este doar un
exemplu, însă potențialul cel mai ridicat este oferit de potențialul demografic (locuri
de muncă), exploatarea agricolă comună prin asocieri transfrontaliere și dezvoltarea
în comun a unor capacități de producție extinse.

5. Consolidarea micilor afaceri locale în jurul nucleelor de concentrare a
activităților economice complexe și creșterea calității spațiilor publice: nucleul
centrului istoric, nucleul intersecției străzilor 1 și 2, nucleul intersecției străzilor 1
și 113.
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La nivelul orașului se disting foarte clar cele trei zone compacte, cu un caracter
urban. Dacă centrul istoric este specific piețelor lenticulare a târgurilor din Câmpia de
Vest, celelalte două nuclee s-au dezvoltat în perioada comunistă, la intersecția străzii
principale cu drumul național, de tranzit. Aceste zone necesită o atenție sporită,
pentru că sunt cele care trebuie să ofere locuitorilor accesul cel mai facil la spații
publice de calitate și să reprezinte nucleele de socializare și de dezvoltare a
apartenenței la o identitate locală comună.

În concluzie, putem considera că Pecica este un oraş stabil din punct de vedere
economic, care necesită intervenții punctuale pentru a-şi dezvolta o economie locală
echilibrată, durabilă.

3.5. Evoluţia populaţiei

3.5.1. Evoluţie demografică

În ceea ce privește evoluția deomgrafică, atât prognozele PATJ Arad cât și trendul
ușor crescător al perioadei 2005-2017,  susțin ipoteza unei creșteri demografice
moderate în următorii 10-15 ani.

Estimarea creșterii demografice este enunțată pe cele trei scenarii posibile: pesimist,
moderat și optimist.
Astfel, având în vedere sporul ultimilor 10 ani, populația orașului Pecica, în orizontul
de timp al anului 2030, ar putea ajunge la:

- 14.500 locuitori în scenariul pesimist;
- 15.000 locuitori în scenariul moderat;
- 16.000 de locuitori în scenariul optimist;

Datorită contextului metropolitan al orașului, a regăsirii populației tinere la muncă
peste hotare, precum și a tendinței generale de creștere a populației urbane la nivel
european și mondial, pentru estimările de perspectivă, se va lua în calcul scenariul
optimist, adică o populație de cca. 16.000 locuitori la nivelul anului 2030.

3.5.2. Locuri de muncă

În acest context, cu un spor de populație de cca. 1600 de locuitori, la un coeficient
actual de cca. 43% populație activă, rezultă un necesar de locuri de muncă de cca.
690 de locuri de muncă, la care daca se adaugă numărul de locuri de muncă vacante
de ultimă oră, de cca. 215 locuri de muncă, rezultă, cu marja de eroare și rotunjire
considerată acceptabilă, un număr de cca. 1000 de locuri de muncă necesare de
creiat în următorii 10 ani.
Majoritatea locurilor de mincă necesar de creiat au nevoie de personal cu pregătire
gimnazială sau liceal-profesională, ceea ce se poate asigura în condițiile locale,
ponderea celor cu studii superioare fiind relativ mică.
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3.6. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

3.6.1. Intravilan propus

Intravilanul propus va fi cel aprobat în final prin Hotărâre a Consiliului Local Pecica.
Justificarea tuturor modificărilor survenite în componenţa intravilanului vor fi
prezentate în subcapitolele următoare. Tuturor terenurilor incluse în intravilan le-a
fost stabilită o destinaţie.

3.6.1.1. Suprafaţa, limite

Suprafaţa intravilanului propus este de 2216,77 ha, ceea ce reprezintă cca. 180%
faţă de intravilanul existent.

Intravilanul a fost extins pe limite cadastrale de teren şi este compus din mai multe
trupuri, prezentate în subcapitolul următor. Conturul intravilan propus este cuprins în
planşele 179-PUG-3.2.1-U – Pecica. Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-
3.2.2-U – Turnu. Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.3-U – Sederhat.
Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.4-U – Bodrogu Vechi. Reglementări
urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.5-U – Pecica. Trupuri izolate NV. Reglementări
urbanistice propuse.

3.6.1.2. Componenţa intravilanului propus

Intravilanul actual al ocașului Pecica este format din 87 de trupuri de intravilan, dintre
care 4 reprezintă trupuri principale ale localităților componente iar 83 trupuri izolate.
Componența intravilanului propus este prezentată mai jos.

Tabel 45 Componenţa intravilan propus
Nr. crt.
(nr. trup)

Trupuri componente Ha

1 Oraş Pecica - trup principal 1507,42
2 Parc industrial mixt Pecica 188,90
3 Canton silvic Remeteag 0,71
4 Canton silvic Gheduș 0,90
5 Fermă agricolă 0,19
6 Fermă agricolă 0,29
7 Trup agricol complex 27,63
8 PUZ aprobat - parc fotovoltaic/zona industrială 9,23
9 Trup agricol complex și gater cu depozit de bușteni 16,39

10 Utilaje agricole 1,35
11 Microfermă bovine 0,93
12 Fermă agricolă 0,23
13 Fermă agricolă 0,86
14 Fermă agricolă 6,14
15 Trup instituții 0,10
16 Fermă agricolă 3,83
17 Fermă agricolă 1,33
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18 Fermă agricolă 1,00
19 Fermă agricolă 1,11
20 Fostul pichet de grăniceri 1,28
21 Parc petrolier nr. 12 0,38
22 Fermă agricolă 0,97
23 Parc petrolier nr. 10 0,45
24 Parc petrolier nr. 3 0,87
25 Parc petrolier nr. 3 0,13
26 Parc petrolier 0,27
27 Parc petrolier nr. 1+, batal depozitare deșeuri petroliere 6,76
28 Fermă agricolă 0,63
29 Fermă agricolă 0,75
30 Fermă agricolă 1,26
31 Canton și SP ANIF 0,84
32 Fermă agricolă 0,51
33 Fermă agricolă 0,27
34 Fermă agricolă 0,52
35 Fermă agricolă 0,50
36 Fermă agricolă 2,16
37 SP infiltrații ANIF 0,07
38 Parc petrolier nr. 7 0,34
39 Parc petrolier nr. 21 0,33
40 Parc petrolier nr. 19 0,18
41 Parc petrolier nr. 20 Turnu 0,43
42 Parc petrolier Turnu 1,00
43 Parc petrolier nr. 2 Turnu 0,63
44 Fermă agricolă 0,42
45 Parc petrolier nr. 13 0,39
46 Fermă agricolă 0,53
47 Fermă agricolă 0,49
48 Fermă agricolă 0,26
49 Fermă agricolă 1,55
50 Trup industrial 0,76
51 RADIOFAR Pecica (NDB, DME și DVOR) 1,04
52 Fermă agricolă 0,20
53 Fermă agricolă 0,51
54 Canton silvic Târșete 1,21
55 Fermă agricolă 0,10
56 Fermă agricolă 0,30
57 Zonă agrement, anton + SP Fogarcea ANIF 13,56
58 PUZ aprobat – zonă industrială 3,34
59 Parc petrolier 1,02
60 Canton silvic Hada 0,94
61 Canton silvic La Cornel 0,10

TOTAL Pecica 1818,37
62 Localitatea Turnu - trup principal 194,79
63 S.P. Variașu Mare ANIF 0,42
64 Fermă agricolă 3,36
65 PUZ aprobat – Zona piscicolă 2,42
66 Trup industrial 0,24
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67 Canton ANIF 0,11
68 Fermă agricolă 4,17
69 Fermă agricolă 0,43
70 Fermă agricolă și PUZ aprobat – instalație biogaz 15,91
71 Fermă agricolă 2,77
72 Parc industrial Turnu 70,79
73 Fermă agricolă 5,99
74 Fermă agricolă 2,30
75 Fermă agricolă 0,84
76 Punct de trecere a frontierei Turnu 5,25

TOTAL Turnu 309,83
77 Localitatea Sederhat – trup principal 57,42
78 Parc petrolier nr. 11 0,40
79 Fermă agricolă NV 0,67
80 Fermă agricolă NV 0,08
81 Fermă agricolă N 0,76
82 Fermă agricolă N 1,02
83 Fermă agricolă N 0,48

TOTAL Sederhat 60,84
84 Localitatea Bodrogu Vechi - trup principal 21,39
85 Ferma agricolă N 3,96
86 Schitul ortodox ”Sf. Cuvioasa Paraschiva” 1,78
87 Canton silvic Sântoma 0,60

TOTAL Bodrogu Vechi 27,73
TOTAL 2216,77

3.6.2. Zone funcţionale

Caracteristicile zonelor funcționale regăsite în intravilanul propus al orașului Pecica,
sunt prezentate în cele ce urmează.

3.6.2.1. Activităţi industriale şi de depozitare

Activitățile industriale și de depozitare reprezintă cea mai mare creștere de intravilan
reportat la funcțiuni.

La Pecica, s-au constituit două parcuri de activități, dintre care cel mai important,
în jurul intersecției A1-DN7, areal din care pornește și viitoarea variantă ocolitoare de
N a orașului, iar celălalt, la ieșirea spre Nădlac.
Caracterul parcurilor industriale este dat atât de situația existentă a tipologiei de
funcțiuni de pe aceste areale cât și de cea de perspectivă. Astfel, funcțiunea
dominantă a parcurilor de activități o reprezintă activitățile industriale și de
depozitare, iar cele complementare serviciile și activitățile agricole și conexe. Este
vorba deci despre un tip de parc mixt de activități economice, în măsură atât să
fructifice potențialul mixt local cât și să ofere un cadru spațial accesibil, bine echipat,
la prețuri avantajoase, care să constituie o ofertă de nerefuzat pentru investitorii
economici din arealul metropolitan Arad.
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Zonele industriale industriale își păstrează un caracter complex, acoperind o paletă
variată de funcnțiuni, începând de la activitățile suport ale componentei extractive de
hidrocarburi, care acoperă majoritatea trupurilor izolate din acesata funcțiune, și care
sunt răsfirate în general în partea de N a UAT Pecica, până la activități industriale și
logistice care sunt în general amplasate de-a lungul DN 7, cu acces din acesta, dar și
în cadrul trupului principal de intravilan.
În situația propusă, la Pecica aceste tipuri de funcțiuni ocupă 545,27 ha ceea ce
reprezintă o creștere cu aproape 600% față de situația existentă. Procentul din
intravilanul propus al localității este de 30%.

La Turnu, a fost de asemenea constituit un parc de activități, în care au fost
cantonate activitățile industriale, în zona deja demarată în acest sens în ultimii 10
ani. Arealul de aici este însă format din trupuri izolate spațial și funcțional. Tipul de
activități este de activități industriale și de depozitare nepoluante.
La Turnu, aceste tipuri de funcțiuni ocupă 62,34 ha din intravilanul propus ceea ce
reprezintă 20,12% din totalul intravilanului localității, această arătând o creștere cu
mai mult de 100% față de existent.

Localitatea Sederhat rămâne doar cu zone și trupuri conexe activității extractive de
hidrocarburi, situația nefiind schimbată din punct de vedere spațial față de existent,
care ocupa 0,76 ha de intravilan, ceea ce s-a schimbat fiind procentul de intravilan
care acum reprezintă 1,25% din totalul intravilanului localității.

La Bodrogul Vechi, nu există în continuare acest tip de funcțiuni.

În total UAT Pecica dispune situația propusă 608,37 ha de teren, ceea ce reprezintă
o creștere cu 450% față e situația existentă. Procentul din intravilanul propus total al
UAT este de 27,43%.

3.6.2.2. Activităţi agro-zootehnice

Unitățile agrozootehnice au pe teritoriul UAT Pecica își păstrează caracterul
pronunțat agricol. Funcțiunea continuă sub forma unor asociații agricole cu dotările
aferente, unele de medii dimensiuni, dar și ferme agricole mici, care ocupă în general
arealul de N al UAT.

La Pecica, paleta de funcțiuni agricole cuprinde platforme de activități agricole de
dimensiuni medii, care reprezintă fostele trupuri agro-zootehnice din perioada
socialistă, amplasate în general la V, N și E de Pecica, pe care subzistă activitatea
agricolă; de asemenea în apropierea gării CFR Pecica, se regăsesc funcțiuni de
depozitare agricolă (silozuri), care funcționează și la ora actuală în regim privat.
Paleta rămâne completată de mici ferme zootehice, cu foarte puține capete, din
categoria bovine, fiind încurajată ferma de bivoli, amplasată la S de Pecica, care are
și un caracter turistic și de agrement.
Au fost introduse în intravilan fermele mici agricole situate în extravilan în situația
existentă.
Suprafața totală propusă a activităților agro-zootehnice de la Pecica de 137,67 ha,
adică o creștere cu cca. 30% față de situația existentă și cumulând un procent de
7,57% din totalul intravilanului localității.
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La Turnu, activitățile agro-zootehnice se păstrează în ferme agricole sau mixte mici,
amplasate atât în apropierea intravilanului cât și în trupuri izolate situate departe de
intravilan, în arealul agricol.
Suprafața totală a terenurilor cu funcțiune agrozootehnică este de 49,53 ha, adică o
ceștere cu cca. 20% față de situația existentă, cumulând un procent de 13,46% din
totalul intravilanului propus al localității.

La Sederhat, activează în contunuare în intravilan o fermă de bovine, pe
amplasametul fostului CAP, precum și câteva ferme mici agricole răsirate în trupuri
izolate în afara intravilanului.
Suprafața ocupată de acest tip de funcțiuni ajunge în situația propusă la 8,19 ha,
ceea ce reprezintă o creștere cu cca. 40% datorită fermelor nou introduse în
intravilan, arealul reprezentând 13,46% din totalul intravilanului.

La Bodrogu Vechi, situația este neschimbată la nivelul acestei funcțiuni, care ocupă
tot 3,95 ha de teren ceea ce reprezintă tot 14,24% din totalul intravilanului localității.

În total UAT Pecica dispune de o suprafață totală de 199,34 ha de teren destinat
activităților agricole și zootehnice, adică o creștere totală cu cca.27% față de
existent.

3.6.2.3. Activităţi silvice

Activitățile silvice de pe teritoriul UAT Pecica s-au mărit ca suprafață, prin includerea
tuturor cantoanelor silvice indicate de Direcția Silvică Arad, și reprezintă în
continuare atât punctul de informare din Pecica, depozitul de material lemnos cu
platformă betonată și gaterul cu depozit de bușteni Pecica, cât și 7 cantoane silvice a
pădurilor din S-ul UAT și se regăsesc la Pecica și la Bodrogu Vechi.

Astfel la Pecica, în intravilan se găsesc punctul de informare din Pecica, depozitul de
material lemnos cu platformă betonată și gaterul cu depozit de bușteni Pecica, cât și
6 cantoane silvice, ceea ce reprezintă 6,08 ha de teren, echivalentul a 0,33% din
totalul intravilanului localității.

La Bodrogu Vechi se păstrează un trup silvic în intavilan, de 0,60 ha, adică tot 2,14%
din suprafața localității.

În total pe UAT Pecica, activitățile conexe silvice se desfășoară pe 6,68 ha, adică
0,30% din totalul intravilanului UAT.

3.6.2.4. Terenuri pentru exploatări

Aceasta este o categorie nouă de funcțiuni care se găsește în intravilanul propus,
chiar dacă este cu o pondere redusă și reprezintă în totalitate sonde de extracție
hidrocarburi, care au fost cuprinse în arealul extins datorat altor zone funcționale
necesare amplasate în intravilanele Pecicăi și Sederhatului. Acest tip de sonde mai
există și în intravilanul existent și în cel propus, însă pe suprafețe cu destinație
industrială, sondele fiind secundare.
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Astfel la Pecica, în intravilan se află o sondă de extracție hidorcarburi, cu o suprafață
de 0,12 ha de teren, echivalentul a 0,01% din totalul intravilanului propus al orașului.

La Sederhat se află de o sondă de extracție hidorcarburi, cu o suprafață de 0,15 ha
de teren, echivalentul a 0,25% din totalul intravilanului propus al orașului.

În total pe UAT Pecica, activitățile extractive se desfășoară pe 0,27 ha, adică 0,01%
din totalul intravilanului propus al UAT.

3.6.2.5. Zone centrale şi servicii

O acțiune de reglementare importantă în ceea ce privește zonele centrale și de
servicii, o reprezintă recreionarea zonelor centrale ale orașului Pecica și a satelor
Turnu și Sederhat, cumulat cu extinderi conjuncturale al acestui tip de funcțiuni.
Zonele destinate instituțiilor și serviciilor publice și/sau private, cumulate sau nu în
nuclee centrale, rămân bine reprezentate la nivelul orașului Pecica, relativ prezente
la Turnu și destul de minimale la Sederhat și mai ales Bodrogu Vechi.

Orașul Pecica cumulează în continuare cele mai multe instituții și servicii publice sau
cu caracter public de pe teritoriul UAT. Odată cu extinderea zonei centrale, și
propunerea spre protejare a întregului acest areal, aceste funcțiuni publice sunt în
marea lor majoritate cuprinse în zona centrală nouă, în zona de centru secundar  de
la N de arealul istoric, dar și pe strada 2 și pe DN 7, mai ales în zonele mixte propuse
la intrarea și ieșirea din localitate pe direcțiile E-V.
Paleta de servicii râmâne variată, fiind propuse completări ale funcțiunilor lipsă.
De asemenea este de menționat creionarea unor centre secundare la Pecica, situate
în arealul DN7 din intravilan, trei la număr, amplasate în mod echilibrat în teritoriu:
unul în zona mediană a traserului drumului național, una la intrarea dinspre Arad, în
zona stației CFR și unul la intrarea dinspre Nădlac, de mai mică anvergură, ultimele
două beneficiind atât de ridicarea sensibilă a regimului de înălțime propus,  cât și de
unele capete de perspectivă formate de la intrarea înspre oraș din cele două direcții
E și V. De asemenea în arealul central al orașului Pecica, a fost rezervat în zona de
extindere un areal ce poate prelua funcțiuni publice de mai mari dimensiuni, imposibil
de amplasat în țesutul actual.
Servicii publice sau cu caracter public au fost propuse și de-a lungul centurii de V (DJ
709E și de-a lungul extinderii de N a orașului).
În total la Pecica, instituțiile publice și serviciile publice și/sau private situate în
intravilanul propus cumulează 150,55 ha, ceea ce reprezintă o creștere cu cca. 230%
față de existent, cumulând un procent de 8,28% din totalul intravilanului propus.

La Turnu, a avut loc de asemenea o redefinire a zonei centrale, concretizate printr-o
extindere a acesteia, precum și o extindere a unor funcțiuni comerciale amplasate
între localitate și PTF Turnu-Battonya.
Rămân în continuare, definite încă două nuclele de servicii, în jurul bisericilor la din
V-ul localității. Funcțiunile publice nu suferă modificări.
Suprafața destinată instituțiilor și serviciilor publice și/sau private ajunge la Turnu la
12,42 ha, adică cu cca. 94% mai mult față de existent, cumulând un total de 4,21%
din intravilanul propus al localității.

La Sederhat, acest tip de funcțiuni rămâne în continuare reprezentat de dotări
minimale, amplasate însă într-o zonă centrală extinsă, la care se adaugă o extindere
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în zona rezidențială nouă de la SE, la contactul cu parcarea de autocamioane
existentă.
Suprafața ocupată în situația propusă este de 3,37 ha, adică cu peste 1000% mai
mare decât cea existentă, ceea ce reprezintă 5,54% din totalul intravilanului
localității.

La Bodrogu Vechi, nu există în continuare în trupul principal de intravilan nici o
suprafață destinată acestui tip de funcțiune fiind încurajată prin regulamentul de
urmabism apariția unor dotări comerciale minimale pe parcelele destinate locuirii
temporare. Singura dotare râmâne din sfera cultelor – Schitul ortodox de maici ”Sf.
Cuv. Paraschiva”, filie a Mănăstirii Hodoș-Bodrog, amplasată în pădure, la NV de
localitate, în jurul căreia s-a propus un dig local de protecție împotriva inundațiilor.
Aceasta ocupă în continuare 1,78 ha ceea ce reprezintă tot 6,42% din totalul
intravilanului.

Per global, UAT Pecica va avea la dispoziție o suprafață de 168,12 ha de teren
destinat instituțiilor și serviciilor publice și/sau private, ceea ce reprezintă o creștere
cu cca. 200% față de situația existentă.

3.6.2.6. Locuinţe

Arealul destinat locuirii a crescut mai ales la Pecica, dar și la Turnu și Sederhat, fiind
în concordanță cu politica locuirii menționată în strategiile județeană și locală.
Cu toate modificările spațiale și funcționale propuse, locuirea rămâne la nivelul
intravilanului, cea mai mare suprafață urbanizată, atât la nivelul fiecărei localități cât
și la nivelul întregului UAT, fiind însă destul de aproape ca întindere la nivel de UAT
de cea destinată activităților industriale și de depozitare.

La Pecica, extinderile rezidențiale au în vedere locuirea în parametrii urbani. Astfel
au fost propuse extinderi rezidențiale la V și E de localitate, dar și în zona de N a
orașului, unde conform analizei, potențialul de extindere a locuirii pe termen lung
este cel  mai mare.
Tipologia de locuire rămâne cu preponderență cea individuală cu gospodăria
aferentă, dispusă izolat, cuplat sau chiar înșiruit spre zona centrală, dar există ca
urmare a politicii socialiste și locuire colectivă, în imobile P+2E...P+4E, dispuse în
microansambluri răsfirate în țesutul construit (zona centrală, cele două nuclee de la
gară și magazinul Lidl, la V spre Nădlac dar și un ansamblul ANL nou, situat în zona
de NV a orașului lânga cimitir).
Zona istorică este protejată prin regulamentul local de urbanism, în vederea păstrării
caracterului unitar istoric al locuirii.
Este importantă de precizat propunerea amplasării unei categorii noi de locuire:
locuirea temporană, care este permisă în zona prundurilor românești situată imediat
la S de fostul braț al Mureșului, și dezvoltată pe parcele gata formate cu suprafețe
medii de cca. 200-500 mp.
Sunt propuse de asemenea restructurări ale așezărilor de tip informal situate la SE și
NV – ul orașului și care sunt populate în general cu rromi.
Per ansamblu în situația propusă, locuirea ocupă 514,55 ha, crescând astfel cu 22%
față de situația existentă, în realitate locuirea actuală ocupând o suprafață ceva mai
extinsă, datorită includerii unei arii rezidențiale în noua zonă centrală. Suprafața
totală cumulează un procent de 28,30 % din totalul intravilanului (mai putin decât
zona industruială propusă, raportată la Pecica). Locuirea colectivă ocupă în
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continuare 6,80 ha, fără a fi încurajată extinderea ei, adică 0,37% din totalul
intravilanului propus.

La Turnu, extinderile rezidențiale nu sunt mari, fiind situate la V de localitate,
tipologia propusă fiind tot cea rurală, ca și cea existentă.
Funcțiunea ocupă în continuare cea mai mare parte din intravilan, chiar dacă cea
industrială devine consistentă și la Turnu.
Suprafața totală propusă pentru funcțiunea de locuire rămâne însă aproape la fel ca
și cea existentă, prin ”pierderea” unei părți din locuirea centrală, alipită zonei
centrale. Astfel avem la Turnu 103,49 ha de teren destinat locuirii, ceea ce reprezintă
33,41% din totalul intravilanului propus.

La Sederhat extinderile rezidențiale întregesc arealul de S al localității, până la noul
DC propus pentru legătura cu DN7B. Este avută în vedere o locuire similară cu cea
existentă, pe parcele relativ medii.
Și aici locuirea rămâne preponderentă ca procent din intravilan, ocupând 39,12 ha de
teren, (adică o creștere cu cca. 90% față de existent) cumulând un procent de
64,30% din intravilanul propus.

La Bodrogu Vechi, este păstrată locuirea de weekend și vacanță, fiind încurajată
ocuparea parcelelor existente. Nu se aduce nici o modificare spațială locuirii de aici.
Bodrogu Vechi râmăne cu 17,63 ha de locuire, ceea ce reprezintă tot 63,57% din
totalul intravilanului localității.

În total, locuirea va ocupa pe tot UAT-ul Pecicăi o suprafață de 674,79 ha, ceea ce
reprezintă o creștere cu 20% față de existent și un procent de 30,43% din totalul
intravilanului UAT Pecica.

3.6.2.7. Căi de circulaţie şi transporturi

Suprafețele destinate căilor de comuncație și transporturilor, au în continuare o
pondere însemnată și în intravilanul propus al UAT Pecica. Ele acoperă în continuare
circulațiile rutiere și dotările destinate transporturilor rutiere, circulațiile feroviare dar
și dotări cu privire la circulațiile aeriene.

La Pecica, avem reprezentate toate tipurile de circulații existente pe raza UAT, cea
mai mare pondere având-o suprafețele de teren destinate circulațiilor rutiere și
transporturilor față de cele feroviare.
Circulațile rutiere cuprind atât trama stradală existentă a orașului, cât și toate
traseele rutiere nou propuse pentru irigarea zonelor funcționale noi.
Suprafețele destionate transporturilor, sunt reprezentate în continuare de câteva
platforme existente sau propuse pentru autovehicule de transport, dat fiind caracterul
de localitate de frontieră și tranzit a orașului.
În total, circulațiile și transporturile rutiere ocupă în situația propusă 239,01 ha adică
cu 56% mai mult decât situația existentă.
Suprafețele destinate circulațiilor feroviare cumulează în situația propusă 5,48 ha cu
cca. 1 ha mai mult decât situația existentă, fapt datorat unor exitinderi de-a lungul căii
ferate.
Suprafețele reprezentate de construcțiile aferente circulațiilor aeriene sunt
reprezentate de Radiofarul de la Pecica, aflat în administrarea Romatsa, cu o
suprafața de 1,05 ha.
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În total, la Pecica, circulațiile și transporturile vor ocupa o suprafață de 245,54 ha ,
ceea ce reprezintă o creștere cu cca. 50% față de existent și un procent de 13,50%
din totalul intravilanului propus al orașului.

La Turnu, avem de-a face cu o extindere a zonei destinate circulațiilor care cuprind în
continuare doar de circulații și transporturi rutiere, datorată extiderilor teritorial-
funcționale.
În total, suprafața destinată circulațiilor va ocupa 48,30 ha ceea ce reprezintă o
creștere cu cca. 30% și un procent de 15,59% din totalul intravilanului propus al
localității.

La Sederhat, suprafața destinată circulațiilor în situația propusă reprezintă trama
stradală existentă, cea propusă precum și o platformă destinată autoheniculelor de
transport amplasată la limita de SE, propusă, a localității.
Acestea ocupă 8,94 ha de teren ceea ce reprezintă pe de o parte o creștere cu cca.
150% față de existent iar pe de altă parte un procent de 14,69% din intravilanul
existent.

La Bodrogu Vechi, suprafața destinată circulațiilor rămâne neschimbată adică 2,45
ha de teren, ceea ce reprezintă tot 8,83% din totalul intravilanului localității.

In total la nivelul UAT Pecica, suprafețele din intravilanul propus destinate circulațiilor
și transporturilor ajung la 304,09 ha ceea ce reprezintă o creștere cu cca 50% față de
existent și un procent de 13,72% din totalul intravilanului propus.
Circulațiile rutiere reprezintă 288,61 ha, adică 13,02 %, dotările pentru transporturi
reprezintă 10 ha, adică 0,45% iar circulațiile feroviare reprezintă 5,48 ha adică 0,25%
din intravilan.

3.6.2.8. Spaţii verzi, sport, turism, agrement

Creșterea consistentă acestui tip de funcțiuni reprezintă un câștig atât pentru
locuitorii orașului cât și pentru cei din zona metropolitană. Cele mai multe extinderi
au fost propuse în orașul propriu zis.
Paleta de funcțiuni propusă este destul de vastă la nivelul UAT, cuprinzând aproape
toate tipurile de spații verzi și sport, și o parte încurajatoare de funcțiuni de turism și
agrement.

La Pecica, cele mai importante extinderi sunt propuse la zona de S, la contactul cu
Parcul Natural Lunca Mureșului.
Astfel completările cu spații verzi au loc și în partea de S a orașului, prin intenția de
amplasare a unui parc cu o suprafață de cca.4 ha, amplasament imposibil de găsit în
țesutul actual al orașului.
De asemena au fost propuse culuare verzi de protecție a cursurilor de apă din
intravilan, în special Canalul de sub Vii.
Cele mai extinse suprafețe propuse în intravilan sunt cele destinate acticităților de
sport și agrement. In fapt au fost propuși doi poli de agrement majori la nivelul
orașului, unul la S de Pecica (cca. 52 ha) și unul la SV de Pecica (cca. 26 ha),
ambele la limita Parcului Natural Lunca Mureșului, cu o suprafață cumulată de
aproape 80 ha, la care se adaugă patru mici zone amplasate la NE și SE de oraș, cu
destinația de agrement-pescării, cele de la nord și sud, precum și de sport – în
cartierul Europa. De asemenea s-au făcut mici completări ale spațiilor verzi existente.
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Restul spațiilor verzi în zonele nou urbanizate, la nivel de unitate de vecinătate, sunt
lăsate la latitudinea proiectelor ulterioare de detaliere.
Zonele verzi și de protecție vor ocupa 34,79 ha, adică o creștere cu 200% față de
existent.
Sportul și agrementul se vor desfășura pe o suprafata  de 101,41 ha , aceea ce
reprezintă o creștere cu cca. 300% față de existent.
La Pecica, în total sunt propuse 136,20 ha de terenuri pentru zone verzi, protecție,
sport și agrement, ceea ce reprezintă o creștere cu cca. 270% față de existent și un
procent de 7,49% din totalul intravilanului propus al orașului.

La Turnu, extinderile din această categorie sunt aplasate la SV și NV ul localității,
reprezentând în cea mai mare parte zone de sport-agrement dar și la SE, un scuar
verde.

La NV, pe DN 7B, este propusă amplificarea unor funcțiuni de agrement în arealul
unei bălți de pescuit, prelungirea dotărilor sportive lângă terenul de fotbal. La SV este
propusă extinderea funcțiunii de călărie existentă. La NV și SE sunt propuse douaă
scuaruri verzi noi, care să contribuie la ridicarea nivelului ce confort al localității.
În total, zonele verzi și dotările sportive/agrement vor ocupa 13,58 ha, ceea ce
reprezintă o creștere cu cca. 150% față de existent, și un procent de 4,38% din
totalul intravilanului propus al localității.

La Sederhat, este propusă apariția unui scuar verde, în zona rezidențială extinsă de
la SE de localitate, care va fi detaliată la un nivel ulterior de urbanizare.

La Bodrogu Vechi, sunt păstrate spațiile verzi existente care ocupă o suprafață de
0,43 ha de spații verzi ceea ce reprezintă 1,55% din totalul intravilanului.

În total la nivelul UAT, suprafața propusă destinată spațiilor verzi, de protecție, sport
și agrement va fi de 150,21 ha, ceea ce reprezintă o creștere considerabilă de cca.
255% față de existent, și un procent de 6,77% din totalul intravilanului propus.
Raportat cu numărul de locuitori estimat pentru următoarea decadă în dezvoltarea
orașului, care este preconizată în varianta optimistă la 16.000 locuitori, rezultă un
coeficient de confort urban propus de 93,92 mp zone verzi/locuitor, ceea ce
reprezintă un coeficient excelent, cu mai bine de 260% mai mult decât pragul
standard european de 26 mp/locuitor.

3.6.2.9. Gospodărie comunală

În categoria funcțiunilor de gospodărire comunală rămân pe UAT Pecica doar
cimitirele, din punct de vedere al funcționării efective. Pe lânga acestea, doar la
Pecica mai există în intravilan și terenul fostei gropi de gunoi orășenesc, situată la
ieșirea spre Peregul Nou, pe care nu se poate construi pe o perioadă de 30 de ani de
la închidere și ecologizare.

Astfel la Pecica, râmân funcționale cele 3 cimitire, situate la E, N și NV ul orașului și
care sunt suficiente pentru următoarea etapă a dezvoltării orașului, și se păstrează
neschimbat ca funcțiune terenul fostei gropi de gunoi menajer orășenesc,
ecologizată, situat pe DJ 709J, la ieșirea spre Peregul Nou.
În total gospodăria comunală rămâne la 20,05 ha ceea ce reprezintă 1,10% din
intravilanul propus al orașului.
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La Turnu, terenurile pentru gospodărie comunală râmân și ele la fel, adică cele două
cimitire de la NV, care sunt suficiente pentru nevoile localității pentru următorii 10 ani.
Suprafața totală a celor două cimitire râmâne de 4,41 ha ceea ce reprezintă 1,42%
din intravilanul propus al localității.

La Sederhat, rămâne doar un singur cimitir din aceasta categorie de funcțiuni,
amplasat la intrarea în localitate dinspre S, care se întinde pe 0,31 ha adică 0,51%
din intravilanul propus al localității.

La Bodrogu Vechi, există două terenuri pentru cimitire, unul vechi, nemaifolosit de
câțiva zeci de ani, situat la N, și unul folosit, la SV, situație în care localitatea care are
doar 4 locuitori permanenți, nu are nevoie de vreo extindere în acest sens.
Suprafața totală a cimitirelor râmâne de 0,89 ha ceea ce reprezintă 3,21% din totalul
intravilanului localității.

În total, UAT Pecica rămâne cu o suprafață de 25,66 ha de teren pentru gospodăria
comunală.

3.6.2.10. Echipare edilitară

Terenurile destinate echipării tehnico-edilitare pe teritoriul intravilan propus al UAT
Pecica își păstrează paleta de utilizări diverse (alimentarea cu apă și canalizare
menajeră, alimentare cu curent electric, parcuri fotovoltaice, telecomunicații, instalații
de biogaz, alimentare cu gaze naturale, sisteme de funcționare a canalelor ANIF,
diguri de protecție împotriva inundațiilor), extinderile fiind în zona stației de epurare
existente de la Pecica, și de asemenea sunt exluse din intravilan, sau
refuncționalizate parcurile fotovoltaice neconstruite, funcțiunile fiind în final destinate
atât resurselor fosile cât și celor regenerabile dar și digurilor de protecție împotriva
inundațiilor.

Astfel la Pecica, este extinsă zona aferentă stației de epurare orășenească situată la
SV de oraș, pe DJ 709E, este exclus din intravilan parcul fotovoltaic de la NV de oraș
și sunt cuprinse în intravilan o parte din digurile de protecție la inundații, ce fac parte
din extinderile teritoriale ale orașului.
În total intravilanul Pecicăi va cuprinde o suprafață de 31,60 ha, adică un procent de
1,74% din intravilanul propus.

La Turnu, rămân aceleași dotări destinate echipării tehnico-edilitare singura diferență
fiind refuncționalizarea parcurilor fotovoltaice neconstruite din zona industrială Turnu.
Astfel cu privire la situația propusă, la Turnu rămân în intravilan 5,29 ha (o scădere
cu 50%) de teren destinat acestei funcțiuni, adică 1,71% din totalul intravilanului
propus.

La Sederhat și Bodrogu vechi în continuare nu există suprafețe pentru această
funcțiune.

Astfel, în total, echiparea tehnico edilitară ocupă în inuravilanul propus la nivelul UAT
o suprafață de 36,89 ha, 49,19ha, ceea ce reprezintă o scădere cu 25% față de
existent și un procent de 1,66% din totalul intravilanului propus.



362

3.6.2.11. Destinaţie specială

Terenurile cu destinație specială de pe teritoriul UAT Pecica, rămân cele aparținând
MAI și MAPN, aflându-se doar pe Pecica și pe Turnu.

Astfel la Pecica, există o fostă unitate militară (de transmisiuni) și un postul de control
aferent, aparținând MAPN de lângă CFR la N de Pecica, ambele ca trupuri izolate,
cumulând 6,24 ha.
De asemenea la Pecica râmân în intravilan ale MAI următoarele: Postul de poliție
orășenească din zona centrală (situat în CF 300308, cu o suprafață totală de 0,1093
ha) și un trup izolat, fost pichet de grăniceri, situat la N-ul UAT, cu o suprafață de
0,2880 ha (CF 300712).
În total la Pecica terenurile cu destinație specială totalizează 7,63 ha adică 0,42% din
intravilanul propus al Pecicăi.

La Turnu, în aceasta categorie rămân cele două obiective ale MAI: Fostul sediu al
Poliției de Frontieră (cu o suprafață de 1,2 ha) și Sediul Poliției de Frontieră și
Punctul de Trecere a Frontierei situate la capătul DN7B (cuprinse în CF 307086 cu o
suprafață totală de 5,25 ha).
Astfel la Turnu rămâne în intrilan suprafața de 6,45 ha, adică 2,08 % din intravilanul
propus al localității.

Deci la nivelul UAT, suprafața pentru destinații speciale ajunge la 14,08 ha adică
0,62% din intavilanul propus, din care MAI are 6,85 ha teren, MAPN are 7,23 ha.

3.6.2.12. Alte zone funcţionale

Din categoria altor zone funcționale cuprinse în intravilanul propus al UAT Pecica,
menționăm: terenurile agricole și apele. Terenurile agricole rămân ca mici rezerve de
teren în intravilanul Pecicăi.

Astfel la Pecica, terenurile agricole sunt reprezentate de câteva pășuni situate lângă
cimitirul din E al orașului, care totalizează 1,78 ha, adică 0,10% din intravilanul
propus al orașului și 0,08% din intravilanul propus al UAT.

Apele rămân prezente în intravilan doar la Pecica și Turnu, acestea reprezentând
cursuri permanente sau temporare de apă și canale de desecare dar și bălți, în
general piscicole.
La Pecica, ele reprezintă fostul curs al Mureșului de la S, porțiuni ale canalelor De
sub Vii, Mureș și Criș, ce intersectează intravilanul, precum și bălțile de agrement de
la NV și SE de Pecica, totalizând 24,29 ha de teren, adică 1,33 % din intravilanul
propus al orașului.
La Turnu, apele rămân reprezentate de pârâul Ier situat în intravilan, canale de
desecare, dar și o baltă pentru pescuit, la N, totalizând 6,81 ha de teren, adică 2,20%
din intravilanul propus al localității.
În total, la nivelul UAT, apele ocupă 31,10 ha de teren, ceea ce reprezintă o creștere
cu cca. 320% față de situația existentă și un procent de 1,4% din totalul intravilanului
propus al UAT.
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3.6.3. Bilanţ teritorial

3.6.3.1. Bilanţ teritorial pe categorii de folosinţă al suprafeţelor din teritoriul
administrativ
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Tabel 46 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ privind situaţia propusă
Teritoriul
administrativ
al Orașului
Pecica

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (ha)
Agricol Neagricol TOTAL

Ar
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iv

Extravilan 15850,02 2005,37 1,00 2,00 2532,00 421,65 264,41 15,74 143,29 127,29 21362,77
Intravilan 1270,41 96,50 - - - 30,35 215,90 5,14 595,76 2,71 2216,77
TOTAL 17120,43 2101,87 1,00 2,00 2532,00 452,00 480,31 20,88 739,05 130,00 23579,54
% din total 81,53 18,47
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3.6.3.2. Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus

Tabel 47 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
al orașului Pecica

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE, din
care:

- locuire individuală
- locuire colectivă

- - 514,55

507,75
6,80

28,30

27,93
0,37

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 545,27 30,00

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 137,67 7,57

UNITĂŢI SILVICE - - 6,68 0,33
TERENURI PENTRU
EXPLOATĂRI

- - 0,12 0,01

INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 150,55 8,28

TERENURI CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ

- - 7,63 0,42

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- rutier
- transporturi
- feroviar
- aerian

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

245,54

230,96
8,05
5,48
1,05

13,50

12,70
0,44
0,30
0,06

SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECŢIE
din care:

- zone verzi, protecție
- sport, agrement

-

-
-

-

-
-

136,20

34,79
101,41

7,49

1,91
5,58

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE, din care:

- echipare edilitară
- diguri de protecție

-

-
-

-

-
-

31,60

14,88
16,72

1,74

0,82
0,92

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 20,05 1,10

TERENURI AGRICOLE
ÎN INTRAVILAN

- - 1,78 0,10

APE - - 24,29 1,33
TOTAL  INTRAVILAN PROPUS 1818,37 100,00
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Tabel 48 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
al localităţii Turnu

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - 103,49 33,41

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 62,34 20,12

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 49,53 15,99

INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 12,42 4,01

TERENURI CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ

- - 6,45 2,08

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- rutier
- transporturi

-

-
-

-

-
-

48,30

47,01
1,20

15,59

15,20
0,39

SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECŢIE
din care:

- zone verzi, protecție
- sport, agrement

-

-
-

-

-
-

13,58

3,25
10,33

4,38

1,05
3,33

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE

- - 5,29 1,71

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 4,41 1,42

APE - - 6,82 2,20
TOTAL  INTRAVILAN PROPUS 309,83 100,00

Tabel 49 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
al localităţii Sederhat

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
- trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - 39,12 64,30

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 0,76 1,25

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 8,19 13,46

TERENURI PENTRU
EXPLOATĂRI

- - 0,15 0,25

INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 3,37 5,54

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- - 8,94 14,69
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- rutier
- transporturi

8,19
0,75

13,46
1,23

SPAŢII VERZI,
PROTECŢIE

- - - -

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 0,31 0,51

TOTAL  INTRAVILAN PROPUS 60,84 100,00

Tabel 50 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
al localităţii Bodrogu Vechi

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
– trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

- - 17,63 63,57

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 3,95 14,24

UNITĂȚI SILVICE - - 0,60 2,14
INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 1,78 6,42

CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT

- - 2,45 8,83

SPAŢII VERZI,
PROTECŢIE

- - 0,43 1,55

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 0,89 3,21

TOTAL  INTRAVILAN PROPUS 27,73 100,00

Tabel 51 Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul propus
al UAT Pecica

Zone funcţionale Suprafaţa (ha) Procent
% din total
intravilan

Localitatea
– trup

principal

Trupuri
izolate

TOTAL

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE, din
care:

- locuire individuală
- locuire colectivă

- - 674,79

667,99
6,80

30,43

30,12
0,30

UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

- - 608,37 27,43

UNITĂŢI AGRO-
ZOOTEHNICE

- - 199,34 8,99

UNITĂŢI SILVICE - - 6,68 0,30
TERENURI PENTRU
EXPLOATĂRI

- - 0,27 0,01

INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC

- - 168,12 7,58

TERENURI CU
DESTINAȚIE SPECIALĂ

- - 14,08 0,64
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CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT, din care:

- rutier
- transporturi
- feroviar
- aerian

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

305,14

288,61
10,00
5,48
1,05

13,77

13,02
0,45
0,25
0,05

SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECŢIE
din care:

- zone verzi, protecție
- sport, agrement

-

-
-

-

-
-

150,21

38,47
111,74

6,78

1,74
5,04

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE, din care:

- echipare edilitară
- diguri de protecție

-

-
-

-

-
-

36,89

20,17
16,72

1,66

0,91
0,75

GOSPODĂRIE
COMUNALĂ, CIMITIRE

- - 25,66 1,16

TERENURI AGRICOLE
ÎN INTRAVILAN

- - 1,78 0,08

APE - - 31,10 1,40
TOTAL  INTRAVILAN PROPUS 2216,77 100,00

Cea mai importantă observație referitoare la bilanțul teritorial al UAT este
redistribuirea de procente între locuire și zone productive, în sensul că acum locuirea
ocupă cca 30% din totalul intravilanului (față de cca. 45% în situația existentului), iar
activitățile productive (industrie, depozitare, agro-zootehnice și silvice) ajung la cca.
36% (față de cca. 22% în situația existentului), ceea ce reprezintă rezultatul spațial al
politicilor de dezvoltare menționate la nivel județean și local, precum și în cadul
strategiei de dezvoltare spațială a orașului.
Funcțiunile indispensabile locuirii (instituții, servicii, zone verzi, sport agrement), care
ajung la cca. 14% din intavilan, reprezintă și ele o creștere față de situația existentă
(unde ocupau 8%), pe de o parte datorita reorganizării zonelor centrale și nucleelor
secundare, iar pe de altă parte datorită sporirii calității vieții urbane prin funcțiunile
”verzi”.
Căile de comunicație și dotările tehnicoedilitare, cumulează 15,28% din intavilan,
adică un procent mai mic, datorită extinderii doar a rețelei majore de circulație, la
nivelul actual al studiului și a scăderii echipării tehnico-edilitare neconstruite.

Considerăm că și bilențul teritorial reprezintă un ”imbold” în dezvoltarea ulterioară a
orașului Pecica.

3.7. Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi tehnologice

În conformitate cu legislația actuală, pe UAT Pecica există următoarele zone cu
riscuri naturale:

- întreg UAT-ul este afectat de riscul seismic; seismele pot ajunge la gradul VII
cu o perioadă de revenire de 50 de ani;

- întreg arealul cuprins între cursul Mureșului și digul de protecție la inundații de
N, la care se adaugă o mică zonă de la intersecția DN7 cu Pârâul de sub Vii
este considerat zonă cu risc natural de inundații; sistemul actual de protecție
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este digul de N al Mureșului, și apoi platforma DN7;

Măsurile propuse în ceea ce privește riscul seismic sunt următoarele:
- expertizarea tuturor clădirilor publice privitoare la riscul seismic și luarea de

măsuri în consecință;
- verificarea atentă a procesului de autorizare a noilor construcții, pentru a fi în

acord cu legislația privitoare la cerința esențială a) – rezistență și stabilitate;

În ceea ce privește riscul la inundații, măsurile propuse sunt din două direcții: cele
propuse în Planul de Management al Riscului la Inundații Mureș și cele propuse prin
prezenta documentație. Ele sunt detaliate în cele ce urmează.

Conform planului de Management al Riscului la Inundații Mureș, pentru sectorul
râului Mureș, până la digul de N (dreapta) considerat cu risc major de inundații sunt
propuse următoarele tipuri de măsuri:

- Cod măsură CE: M31 – Cod măsură RO: RO_M07-1 – Îmbunătățirea
managementului pădurilor în zonele inundabile: Îmbunătățirea
managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului Mureș
aferente APSFR-ului, S=6618,77 ha; grad de prioritizare mare; responsabili:
Garda Forestieră Arad, Direcția Silvică Arad, Ocoalele Silvice de Regim;

- Cod măsură CE: M31 – Cod măsură RO: RO_M07-2 – Menținerea suprafeței
pădurilor în bazinele de recepție ale APSFR-urilor: Menținerea suprafeței
pădurilor din bazinul hidrografic Mureș aferentă APSFR-ului,
S=364491,81 ha; grad de prioritizare mare; responsabili: Garda Forestieră
Arad, Direcția Silvică Arad, Ocoalele Silvice de Regim;

În analiza privind situația existentă a obiectivelor cuprinse în arealul inundabil de la S
de digul drept al Mureșului, la Pecica și Bodrogu Vechi, următoarele obiective au fost
considerate ca fiind în zonă inundabilă:

- Zona industrială și agricolă de pe DN7, la iesirea spre Nădlac, dincolo de digul
de N, care se oprește înainte de confluența Canalului de sub Vii cu DN7, zonă
situată în intravilanul existent, cu o suprafață totală de cca. 22,87 ha;

- 4 trupuri izolate silvice, situate la S de dig (A27, A28, A39, A43), totalizând
3,15 ha;

- Zona de sport și agrement Pecica, de la S de dig, totalizând cca. 5,81 ha, care
însă este protejată pe partea de S, spre Mureș, cu un dig local;

- Trupul izolat rezidențial A41, cu o suprafață de cca. 10,89 ha, cu locuințe în
funcțiune;

- 3 trupuri izolate destinate parcurilor petroliere, situate în Pădurea Popinilor, cu
o suprafață totală de 1,01 ha;

- Schitul Sf. Cuvioasa Paraschiva, din Pădurea Popinilor, spre Bodrogu Vechi,
cu o suprafață de 2,80 ha;

- Ferma agricolă de la N de Bodrogu Vechi, cu o suprafață de 6,76 ha;
- Întreaga localitate Bodrogu Vechi, totalizând 21,38 ha;
- 2 ferme situate în extravilan, imediat lângă dig, la S de acesta, situate la S și

SV de Pecica, cu o suprafață totală de 1,63 ha;
- 2 cantoane silvice situate în extravilan, în Pădurea Popinilor, la SV de Pecica,
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cu o suprafață totală de 0,58 ha.

Obiectivele de mai sus cuprinse în extravilan, au fost cuprinse în intravilan, și de
asemenea terenurile agricole adiacente trupului rezidential A41, situate la S de dig.
În aceste condiții, în ceea ce privește obiectivele curpinse în intravilanul propus, la
nivel local, au fost luate umătoarele măsuri de protecție la inundații:

- Zona industrială de la V de Pecica, pe DN7, a fost protejată prin propunerea
unui dig local la limita de S a intravilanului propus, precum și dreapta-stânga
față de cursul Pârâului de sub Vii, până la intersecția acestuia cu DJ 709J;
cota superioară a digului local este aceeași cu a celui principal; lungime totală
diguri noi: 3234 ml;

- Zona de sport și agrement de la S de Pecica, se propune a fi ridicată cota
digului local până la cota celui principal; lungime totală dig existent: 650 ml;

- Zona rezidențială din SE-ul intravilanului propus, situată sub digul principal, va
fi înconjurată pe partea de S cu trei diguri local, cu cota egală cu cea a digului
principal; lungime totală diguri noi: 1285 ml;

- Ferma de la S de Pecica, va fi înconjurată pe partea de S cu un dig local, cu
cota egală cu cea a digului principal; lungime totală dig nou: 280 ml;

- Schitul Sf. Cuv. Paraschiva va fi înconjurat cu un dig local pe toate direcțiile,
cu cota egală cu cea a digului principal, cu o lungime totală de 660 ml;

- Restul fermelor de la Bodrogu Vechi, nu sunt protejate, ele urmând să
funcționeze pe propria răspundere;

- Parcurile petroliere și cantoanele silvice nu sunt protejate, ele continuând să
funcționeze pe propria răspundere;

- Localitatea Bodrogu Vechi, datorită situării sale exact pe malul Mureșului, din
care acesta a rupt de-a lungul timpului zone consistente, nu poate fi protejat
de inundațiile Mureșului, fiind efectuate deja doar stabilizări și ranforsări
structruale de mal, localitatea nemaifiind extinsă prin prezenta documentație,
ea fiind transformată într-o localitate de vacanță, cu o locuire temporară, unde
proprietarii își vor asuma pe proprie răspundere întreținerea fondului construit
existent sau construirea altuia nou; o buna variantă ar putea fi mutarea
completă a satului spre N, și înconjurarea lui cu un dig local de protecție;

- Amenajarea unei zone portuare pentru agrement se propune de asemenea a
fi făcută la S de Pecica, în zona inundabilă, însă aici sunt propuse doar
amenajări fără construcții permanente, de tip chei, coborâri la apă, golfuri de
parcare a vaselor de agrement, etc. Poziția exactă a acestuia, precum și
anvergura, și dotările necesare, va constitui obiectul unui proiect ulterior.

3.8. Organizarea circulaţiei

3.8.1. Circulaţia rutieră şi transportul în comun

Asa cum s-a aratat la capitolul situației existente, UAT Pecica beneficiaza de o buna
conectivitate cu retelele de transport la nivel national (Coridorul Paneuropean 4
Rutier si de Cale Ferata) dar la nivel local exista o serie de disfunctionalitati/probleme
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pentru care se vor face propuneri in cele ce urmeaza.

In principal propunerile se grupeaza in trei mari categorii si anume:
- Propuneri ce vizeaza dezvoltarea retelei rutiere existente prin artere noi

care sa conduca la o mai buna functionalitate;
- Propuneri privind reamenajarea/modernizarea unor intersectii/accese la

DN 7 si de imbunatatire a fluentei si sigurantei circulatiei;
- Propuneri privind incadrarea si amenajarea retelei stradale, pentru o mai

buna organizare a circulatiei generale inclusiv masuri care vizeaza
imbunatatirea transportului public si promovarea unor solutii de stimulare a
folosirii mijloacelor nemotorizate de deplasare in special pentru ciclisti.

La Pecica:
Propuneri ce vizeaza dezvoltarea retelei rutiere existente prin artere noi care sa
conduca la o mai buna functionalitate:

 Tranzitarea de la Est la Vest a teritoriului administrativ si a intravilanului
orasului Pecica de catre DN 7 ca ,,unica artera de tranzit” reprezinta una din
disfunctiile majore. Practic exista un ,,conflict” intre dorinta/necesitatea  de a
avea pe DN 7 un trafic fluent si cu viteza cat mai mare (in limitele vitezei
reglementate) si necesitatile ,,legitime” ale locuitorilor de a utiliza aceasta
artera intr-un regim ,,calm” fara riscuri si cu posibilitati de accesare/traversare
ca pietoni a obiectivelor/spatiilor comerciale adiacente drumului. Desigur ca
aplicarea unor masuri de ,,calmare” a traficului pe DN 7 in zona centrala a
orasului Pecica trebuie aplicate odata cu prevederea unei alternative pentru
traficul de tranzit si legatura cu teritoriul inconjurator (cca 70% din total trafic
din zona centrala este de tranzit)  respectiv o ,,Artera Ocolitoare”.
Plecand de la aceste deziderate si tinand seama de propunerile consemnate
cu ocazia elaborarii PMUD Pecica si din consultarile publice organizate cu
ocazia elaborarii PUG-ului se propune o artera ocolitoare la nord in
vecinatatea culuarului caii ferate si care va asigura atat continuitatea DN 7 (de
la est la vest fara a mai traversa centrul orasului) si interconectarea si cu
drumurile locale din zona ( Dj 709 J cu cele doua ramuri dinspre Turnu si
Peregu Mic si Dc 86A spre Bodrogu Vechi) .
In plansa 179-PUG-4.4.1.-D Orașul Pecica. Propuneri dezvoltare rețea rutieră,
se poate vedea in detaliu traseul propus pentru aceasta artera si faptul ca
aceasta va imbunatatii functionalitatea retelei in ansamblul sau interconectand
toate drumurile ce converg in zona orasului Pecica. Artera va avea un profil
transversal cu o banda  pe sens (identic cu cel de pe DN 7) si intersectii
giratorii atat cu DN 7 cat si cu celelalte drumuri clasificate (Dj 709 j si Dc 86 A).
In perspectiva odata cu cresterea traficului pe sectorul central al DN 7 in
traversarea orasului Pecica este recomandabil ca traficul de tranzit sa fie
redistribuit pe o ruta alternativa (artera ocolitoare) in loc de a se largii la patru
benzi traseul actual. Din punct de vedere economic, largirea la patru benzi si
amenajarea DN 7 ca ,,bulevard” urban, cu tot ce presupune
refacerea/reabilitarea retelelor edilitare,  se poate dovedi mai costisitoare
decat optiunea pentru artera ocolitoare, iar viteza medie de deplasare prin
oras nu va creste semnificativ practic beneficiile largirii la patru benzi vor fi
reduse fata de alternativa cu artera ocolitoare.

 Avand in vedere caracterul/obiectivul PUG-ului de reglementare a regimului de
construire si de prezervare a disponibilitatii terenurilor in viitor (perspectiva) se
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propune prezervarea unui culuar pentru un drum nou ce se desprinde din
viitoarea artera ocolitoare si cu o orientare spre nord-vest va asigura o
legatura directa cu Orasul Batania din imediata vecinatate a granitei cu
Ungaria. In acest fel se va scurta traseul de legatura cu Batania cu cca. 30 %
fata de traseul ocolitor actual prin Turnu (pe DN 7 si DN 7B).

 Relativ la completarea si functionalizarea retelei retelei stradale se propune o
strada noua la nord de DN 7 care sa lege Dj 709 J cu prelungirea str. Garii
astfel incat sa se poata oferii o conectivitate a retelei stradale fara a ,, utiliza in
mod nejustificat si cu ocoliri”  DN 7

 Față de propunerile principale de mai sus, mai este propusă o măsură
punctuală, a cărei oportunitate este sustinută de administratia locală si anume:
Reconfigurarea intersecției denivelate dintre A1 și DJ 709 J Pecica-Peregu
Mare cu transformarea sa în descărcare de pe A1 pe DJ 709 J. In prezent
exista pasaj superior al Dj 709 j peste A 1 si nu mai ar fi de facut decat
bretelele de acces la autostrada.

 In plansa nr. 179-PUG-4.4.1.-D Orașul Pecica. Propuneri dezvoltare rețea
rutieră sant marcate cu simboluri grafice adecvate atat traseele arterelor
rutiere noi propuse cat si intersectiile pentru care se propune imbunatatirea
amenajarii de circulatie, iar in legenda se prezinta schematic solutiile propuse
pentru fiecare tip de intersectie in concordanta cu prevederile din Normativul
CNAIR 600/2010 privind amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile
publice.

Propuneri privind reamenajarea/modernizarea unor intersectii/accese la DN 7 si
de imbunatatire a fluentei si sigurantei circulatiei:

 Dupa cum sa putut vedea in capitolul analizei situatiei existente, traseul DN 7
in intravilanul actual/propus al orasului Pecica a fost ,,subîmpărțit” in
sectoare,,omogene” din punct de vedere al organizarii/amenajarilor
intersectiilor de pe traseu, iar propunerile de interventie se vor grupa tipologic
pe fiecare sector in raport cu prevederile specifice din normele/normativele
tehnice in vigoare si de asemenea in raport cu necesitatile efective de
functionalizare/viabilizare a terenurilor/parcelelor adiacente DN 7.

 Pe sectorul cuprins intre limita teritoriului administrativ si limita intravilanului
(regim viteza nerestrictionat pe sector) se afla intersectia cu Dc 105 pentru
care se propune imbunatatirea amenajarii actuale prin realizarea unei
intersectii in ,,T” clasica cu separator denivelat pe Dc 105 , benzi de
accelerare/decelerare pe DN 7 si separator median si banda de viraj stanga
spre Sederhat materializate prin marcaj, trecere pietoni pe bratul spre Arad
pentru acces la alveola statiei de transport public; Local in zona intersectiei se
va restrictiona viteza la 70 km/h. In figura de mai jos se prezinta o solutie
alternativa de amenajare a intersectiei cu insula ,,semicirculara pe bratul
lateral (Dc 105) ce permite executarea si de miscari de intoarcere  in
intersectie lucru ce constituie un avantaj.
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 Sectorul cuprins intre limitele intravilanului propus si Nodul de acces la A 1 se
propune a avea un regim de viteza restrictionat la 70 km, iar ca interventii se
propun:

o Amenajarea accesului lateral dreapta spre Ferma Agro Biograins km
562+575 prin geometrizarea corespunzatoare a penelor de racordare
la DN 7 si realizarea unui separator ,,triunghiular” care sa permita doar
viraj la dreapta de intrare/iesire de pe acces fara a se permite viraj la
stanga de pe acces iar eventualele relatii spre Arad sa se faca prin
intrare cu viraj dreapta in DN 7 si intoarcere in ,,U” in intersectia
giratorie invecinata; Virajul la stanga dinspre Pecica s-ar putea
suprima daca intersectia cu Dc 105 spre Sederhat se va realiza cu
posibilitati de intoarcere. De la acest acces pentru deservirea
teritoriului adiacent DN7 pe dreapta se va amenaja un drum colector
dincolo de Canalul Arad-Pecica pana in vecinatatea cu zona de
siguranta a A 1.

o La intersectia de la km 562+822 se propune continuizarea drumului
colector de pe partea stanga dintre intersectiile  existente pana la
intersectia de la km 573+376 si astfel incat pe aceasta parte a  DN-
ului sa nu trebuiasca sa se amenajeze alte accese.

o Pe acest sector pe partea dreapta nu se va mai amenaja nici un acces
avand in vedere si proximitatea pe toata lungimea a Canalului Arad-
Pecica

 Pe sectorul cuprins intre Nodul de acces la A 1 km 563+623  si Panourile cu
indicatoarele de intrare/iesire din Pecica km 565+050 se propun:

o Cele doua accese actuale de pe stanga se propune a se ,,comasa”
intr-o singura intersectie in ,,T”cu prioritate pe DN 7 , iar din bratul de
acces lateral se propune realizarea unui drum colector care sa
deserveasca intregul sector pe partea stanga (in sensul kilometrajului
de pe DN 7). In prezent este in curs de Autorizare aceasta solutie de
amenajare.

o Pe partea dreapta nu se propun amenajari de accese sau intersectii
cu DN 7.

o La km 564+850 in locul intersectiei existente cu Dc 96 A se propune
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amenajarea unei intersectii giratorii ce va deservi legatura atat cu Dc
96 A cat si cu viitoarea artera ocolitoare .

 Pe primul sector din zona dens construita cuprins intre km 565+050 (panoul cu
indicatoarele de intrare/iesire in Pecica) si intersectia giratorie cu str. 2 se
propun urmatoarele:

o Amenajarea intersectiei cu Dj 709 J ca intersectie in ,,T” cu benzi
dedicate pentru virajele la stanga;

o Amenajarea trecerii la nivel cu Calea Ferata prin eliminarea
denivelarilor si ranforsarea semnalizarii verticale si a marcajului;

o Amenajarea legaturilor/acceselor cu strazile locale doar cu posibilitate
de viraj dreapta avand in vedere ca eventualele relatii de stanga pot fi
,,transferate” catre intersectiile giratorii din vecinatate

 Pe sectorul central al DN 7 in traversarea orasului Pecica (intre intersectiile cu
str.2 km 566+350 si intersectia cu str 402 si 238 km 569+100) se propun
urmatoarele:

o Amenajarea ca intersectii in cruce cu toate relatiile, treceri pietonale in
,,U” (o singura trecere pe DN 7 si cate una pe fiecare brat lateral) si
benzi suplimentare pentru virajul la stanga din DN 7 la intersectiile cu
str 110 si 217 km 567+500, cu str. 222 si 114 km 567+760, cu str. 227
si 115 km  568+555.

o Pentru celelalte strazi ce se leaga/acced in DN 7 se propun amenajari
doar cu viraj dreapta eventualele rute ale utilizatorilor care ar fi
presupus viraj stanga se vor realiza folusind reteaua stradala mai
densa in aceasta zona sau intersectiile giratorii de la capetele
sectorului central dupa caz.

 Pe sectorul cuprins intre intersectiile DN 7 cu str. 238/402 km 569+100 si
Panoul cu indicatoarele de intrare/iesire din oras spre Nadlac km 570+500 se
propune:

o Imbunatatirea amenajarii intersectiei cu Dj 709 E (spre Sanpetru
German) km 569+500 prin amenajarea unei benzi de viraj stanga din
DN 7 care in prezent lipseste si dispozitivele fizice de canalizare a
traficului (separatoare si insule denivelate)

o Amenajarea ca intersectie in ,,T” a intersectiei cu Dj 709 J spre
Peregu Mic cu benzi dedicate pentru virajul la stanga si dispozitive
fizice de canalizare a traficului

o Celelalte accese in proprietatile adiacente se vor
reglementa/semnaliza doar cu viraj dreapta (sant parcele mici cu trafic
nesemnificativ)

 Pe sectorul cuprins intre Panourile cu indicatoarele de intrare/iesire din Pecica
(km 570+500) si limita intravilanului existent (km 571+450) se propune:

o Amenajarea ca intersectie giratorie prin reconfigurarea actualului
acces la COSTA MACHINERY km 570+450 si asigurarea legaturii cu
viitoarea artera ocolitoare

o Amenajarea doar ca accese cu viraj dreapta pentru restul
parcelelor/proprietatilor adiacente la DN 7 eventualele nevoi de viraj
stanga se vor realiza prin dreapta si intoarcere in ,,U” in intersectiile
giratorii apropiate de la capetele sectorului.

 Pe sectorul de la limita intravilanului existent si pana la limita teritoriului
administrativ spre Nadlac nu se propun amenajari de accese/intersectii noi ci
doar modernizarea intersectiei cu Dj 709 D spre Semlac.
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Alte propuneri privind reamenajarea/modernizarea unor intersectii/accese și de
imbunatatire a fluentei si sigurantei circulatiei:

 Inființarea unui sistem de transport public periurban din Pecica;
 Implementarea unui sistem de transport public local la Pecica (trasee, stații,

parc auto)
 Reabilitare DJ 709J, tronsoane Pecica(-Turnu)-A1 și Pecica(-Peregu Mare)-

CFR;
 Amenajare DC 68A, tronson Pecica-dig;
 Accesntuarea unei legături strada 3-Centura de V (DJ 709 E);
 Modernizarea străzilor existente, deschiderea și amenajarea străzilor noi

propuse la Pecica;
 Extinderea sistemului de piste de bicicliști la Pecica;
 Extinderea sistemului de parcaje publice la Pecica.

La Turnu:
 Localitatea Turnu fiind in imediata vecinatate a frontierei este afectata de

tranzitul traficului international de pe teritoriul Romaniei spre Ungaria si invers.
Pentru a elimina disfunctionalitatile create de acest trafic de tranzit prin
localitate se propune pentru etapa de perspectiva prezervarea posibilitatii de a
realiza pe latura estica-sudica-vestica o artera ocolitoare cara va interconecta
toate drumurile ce converg in localitate DN 7 B si Dj 709 J. In plansa 179-
PUG-4.4.2-D Localitatea Turnu, Propuneri dezvoltare rețea rutieră, se prezinta
atat traseul ,,indicativ” al arterei ocolitoare cat si tipologia/pozitiile intersectiilor
si categoria strazilor

 De asemenea, datorită constituirii zonei industriale Turnu, este nevoie de
amenajarea unei intersecții care sa ofere accesul in toate direcțiile pentru
această zonă la km 5+175.

 Relativ la reteaua stradal interioara se propune ca strazile 5, 7 si 10 sa fie
considerate strazi principale  cu doua benzi de circulatie si latime de minim
6.00 m parte carosabila, iar celelalte strazi pot fi considerate strazi locale.

 Intersectiile actuale dintre DN 7 B si Dj 709 J (din dreptul strazilor 3 si 5) km
7+650   si km 8+100  se propun a fi amenajate ca intersectii in ,,cruce” cu
prioritate de acces in lungul DN 7 B si  cu benzi de viraj stanga de pe DN 7 B.
Pentru accesele laterale se propune reamenajarea in consecinta a racordurilor
la bordura pentru virajele la dreapta si indicatoare ,,stop” la accesul in
intersectie.

 Pentru traficul nemotorizat se propune amenajarea trotuarelor pe toate
traseele drunurilor DN 7 B si Dj 709 J si a strazilor principale cel putin. Pentru
ciclisti se propune o pista de biciclete, inafara parti carosabile, pe toata
lungimea DN 7 B in traversarea localitatii pana in Punctul de frontiera. Desigur
un traseu alternativ al acestei piste pentru biciclete poate fii DN 7 B intrare
dinspre Arad – str. 2 – str. 10 – si reintrare pe stanga pe  DN 7 B (la frontul
construit in afara parti carosabile).

La Sederhat:
 Modernizarea accesului din DN 7 respectiv a Dc 105 ca drum cu doua benzi

(6.00 m parte carosabila si amenajarea intersectiei la DN 7 (a se vedea
propunerile la paragraful dedicat DN 7 in extravilan Pecica)

 Prelungirea in perspectiva a DC 105 spre Nord/Vest pana la jonctiunea cu DJ
709 J (Pecica - Turnu)
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 Prevederea unui DC nou pe traseul DC 105 - DN7B la Est de localitatea
Sederhat

 Modernizarea strazilor interioare/local inclusiv amenajarea de trotuare si
santuri pentru drenarea apelor pluviale.

La Bodrogu Vechi:
 Amenajarea/reabilitarea drumului Dc 96 A cu profil transversal cu doua benzi

pe sens pe primii kilometri pana la Dig-ul Muresului si apoi cu o banda de
circulatie ,,lata” de 4,5 m si platforme de incrucisare pana in localitate si pana
la Raul Mures unde se propune o platforma cu rol de intoarcere si o parcare in
vecinatate.

 Local in localitate si in lungul Muresului se propune amenajarea unor piste
pentru biciclete pentru pasionatii de plimbare in natura ,,conservand”
caracterul de ,,sat de vacanta” al localitatii.

Ca principii generale de intervenției asupra rețelei stradale se mai precizează datele
tehnice de mai jos:

 Pentru DN 7 si DN 7B nu se propune schimbarea profilului transversal
existent.

 Pentru străzi, în localitățile componente ale Orasului Pecica si a localitatilor
componente, se propun următoarele profiluri transversale:

o Străzi principale componente ale rețelei rutiere majore:

o Străzi secundare parte a rețelei rutiere majore:

o Străzi locale:
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3.8.2. Circulaţia feroviară

Circulația feroviară este menținută la Pecica, împreună cu stația de CF.
Se propune modernizarea stației de CF, pentru a atrage traficul de călători.

3.8.3. Circulaţia navală

Până la transformarea efectivă a cursului Mureșului în curs navigabil, în conformitate
cu PATN și PATJ Arad, nu sunt propuse amenajări în direcția circulației navigabile la
Pecica.
Propunerea de amejanare a unui port turistic (de agrement) la S de Pecica,
reprezintă la această oră mai degrabă o facilitate de agrement decât o facilitate de
circulații (marfă și călători).
Aceste amenajări vor face obiectul, la momentul oportun, unor documentații tehnico-
econonomice ulterioare.

Pentru a avea câteva repere în ceea ce privește amenajarea căii navigabile, dăm
exemplul de pe același curs al Mureșului, imediat după granița maghiară, la Mako:
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Figura 3.11 Extras din Planul Spațial Județean Csongrad, aflat în lucru
la Mako este menționat portul regional existent

Figura 3.12 Amenajarea portului regional existent Mako pentru agrement
între digul de nord al orașului și cursul Mureșului

areal situat în situl Natura 2000: Maros, cod. HUMK200008
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Figura 3.12 Amenajarea minimală a portului existent Periam Port pentru agrement
între digul de sud și cursul Mureșului

areal situat în situl Parcul Natural Lunca Mureșului

3.8.4. Circulaţia aeriană

Nu sunt propuse facilități cât privește circulația aeriană.
În schimb teritoriul UAT Pecica se află în zone cu servituți aeronautice civile datorate
Aeroportului Arad și amplasamentele mijloacelor CNS (DVOR/DME, NDB) și
meteorologice aferente.
Zonele cu servituți aeronautice sunt descrise pe larg în cap.3.11.5.5.
În zonele cu servituți aeronautice civile, propunerile de urbanizare se vor înscrie în
condiționările tehnice din avizele aferente AACR.

3.8.5. Circulaţia ciclistă şi pietonală

Se propun următoarele principii de rezolvare a detaliilor urbane destinate circulației
cicliste și pietonale:

 Pistele pentru cicliști se prevăd obligatoriu la străzile principale și pot fi
amplasate pe ambele părți ale străzii, cu lățimea de 1 m, sau pe o singură
parte, caz în care lățimea va fi de 2 m.

 La străzile secundare, pistele pentru bicicliști se vor amenaja opțional în raport
și cu amplasamentele obiectivelor ce atrag deplasări (centre comerciale, etc).

 Având în vedere că localitățile componente ale orașulul Pecica nu dispun de o
rețea de canalizare pentru ape pluviale, profilul transversal al străzilor va fi
fără borduri denivelate și va include obligatoriu dispozitivele de drenaj a apelor



380

pluviale (șanțuri/rigole).
 Trotuarele se vor realiza de regulă la limita fronturilor construite și vor avea

lățimea minimă de 1,2 m la străzile secundare și minim 1,5 m la străzile
principale.

 Stâlpii de iluminat se vor amplasa de regulă în zonele verzi. În situații de
constrângeri datorate lățimii insuficiente a prospectului stradal, stâlpii pot fi
amplasați la limita trotuarului.

 Locurile de parcare se vor amenaja după necesități, de regulă în zonele
centrale ale localitățiilor.

3.9. Dezvoltarea echipării edilitare

3.9.1. Gospodărirea apelor

Amenajările antropice ale hidrografiei de suprafață sau realizat atât în domeniul
amenajărilor hidrotehnice cât și în cel al amenajărilor agrotehnice și funciare.
Amenajările hidrotehnice de pe teritoriul U.A.T. Pecica constă în îndiguiri, regularizări
și rectificări ale albiei cursurilor de apă și realizarea de canale hidrotehnice antropice,
care au ca scop principal diminuarea efectelor viiturilor și oprirea inundațiilor.
Regularizările, rectificările și doar în cazul Mureșului, îndiguirile de albii, au fost
realizate pe toate cursurile de pe teritoriul U.A.T. Cursurile de apă care au suferit
astfel de amenajări hidrotehnice de pe teritoriul U.A.T. Pecica sunt:

 cursul Mureșului: care din cei aproximativ 20 km care străbat teritoriul U.A.T.
Pecica, a fost îndiguit, regularizat și rectificat pe toată lungimea cursului său,
30% din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 cursul Văii Forgacea: care din cei aproximativ 8,78 km care străbat teritoriul
U.A.T. Pecica, a fost regularizat și rectificat pe o lungimea de 5,36 km, 8% din
amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 cursul Canalului de sub Vii: care din cei aproximativ 18,24 km care străbat
teritoriul U.A.T. Pecica, a fost regularizat și rectificat pe o lungimea de 14,52
km, 21% din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 cursul Siondei: care din cei aproximativ 2,52 km care străbat teritoriul U.A.T.
Pecica, a fost regularizat și rectificat pe o lungimea cursului său, 4% din
amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T..

Pe lângă amenajările hidrotehnice ale cursurilor naturale, în teritoriul administrativ
Pecica au fost realizate și numeroase canale hidrotehnice antropice:

 Canalul Turnu-Dorobanțu: are o lungime la nivel de U.A.T. de 6,14 km și
drenează apele din zona nord-estică a teritoriului administrativ, prin Canalul
Mureș și Canalul Criș sau Canalul de sub Vii înspre Mureș, reprezentând 9%
din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 Canalul Mureș: are o lungime la nivel de U.A.T. de 9,45 km și drenează apele
din zona estică și nord-estică a teritoriului administrativ, precum și apele
Ierului, prin Canalul Criș sau Canalul de sub Vii înspre Mureș, reprezentând
14% din amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T.;

 Canalul Criș: are o lungime la nivel de U.A.T. de 9,71 km și drenează apele
din zona estică a teritoriului administrativ înspre Mureș, reprezentând 14% din
amenajările hidrotehnice la nivelul U.A.T..

În totalitate au fost amenajate hidrotehnic, cursuri naturale pe o lungime de
aproximativ 52,23 km și au fost realizate canale hidrotehnice antropice pentru
drenarea și scurgerea apei, însumând o lungime de aproximativ 22,13 km (în total
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aproximativ 74 de km lungime, de amenajări hidrotehnice), cu o densitate medie, la
nivel de comună de aproximativ 3,2 m/ha.
Lucrările de amenajările funciare constă în rectificări de cursuri, regularizări de albii,
mici diguri, ramblee, construirea de poduri și podețe, realizarea de canale antropice,
toate aceste lucrări având ca scop, coborârea nivelului apei freatice, drenarea și
scurgerea apei stagnante de la suprafață și introducerea terenurilor respective în
circuitul agricol.
Aceste amenajări au fost realizate numai în zona joasă a teritoriului administrativ, mai
exact în partea estică și nor-estică, Câmpia Ierului și o mică parte în Lunca
Mureșului.
În totalitate au fost amenajate funciar, cursuri naturale pe o lungime de aproximativ
60 km și au fost realizate canale antropice pentru drenarea și scurgerea apei,
însumând o lungime de aproximativ 160 km (în total aproximativ 220 de km lungime,
de amenajări funciare), cu o densitate medie, la nivel de comună de aproximativ 9,3
m/ha.
În ansamblul său, hidrografia acestei zone (mai ales cea de suprafaţă), se
caracterizează printr-o complexitate deosebită, dată nu atât de importanţa cursurilor
de apă cât, mai degrabă, de mutaţiile la care a fost supusă datorită intervenţiilor
umane în perioada modernă și mai ales în cea contemporană.
Dinamica neîntreruptă a hidrografiei zonei Pecica va cunoaşte ultima sa etapă de
evoluţie în a doua jumătate a sec. XX, când tendinţa pentru exploatarea maximală a
terenurilor agricole s-a concretizat prin masive lucrări de îmbunătăţiri funciare și
amenajări hidrotehnice.
Apele subterane freatice urmăresc în general topografia de suprafață (care este
destul de plană), iar adâncimea nivelului hidrostatic variază de la adâncimi mai mici
de 2 m, până la peste 10 m, dar 30% din arealul administrativ este situat peste 2 m,
cu debite cuprinse între 0,2 și 11,5 l/s.
Apele subterane captive (de adâncime) se află la adâncimi mari, cuprinse între sub
20 și peste 50 de m, au caracter ascensional sau artezian și debite ce variază între
1,9 și 10,5 l/s.
Apele geotermale au temperaturi foarte ridicate, atât cele cantonate în primul
complex acvifer geotermal (cele din pannonianul superior), care au temperaturi ce
variază între 30-70°C și se află la adâncimi mari, cuprinse între 600 și 1000 de m, cât
și cele de la mare adâncime (3000 de m), care au temperaturi cuprinse între 110-140
°C.
Hidrografia de suprafață a fost în totalitate modificată, ca urmare a amplelor lucrări
hidrotehnice și agrotehnice, aproape toate cursuri de apă ale U.A.T. au fost
transformate de fapt în canale antropice.
Caracteristica apelor de suprafață este dată de contrastul dintre râul Mureș, cel mai
mare râu de pe teritoriul României, fiind și singurul curs natural permanent de apă al
U.A.T. și lipsa cursurilor de apă naturale permanente pe cea mai mare suprafață a
arealului administrativ, înlocuite cu numeroase canale hidrotehnice sau agrotehnice.
Amenajările hidrologice antropice s-au realizat numai în jumătatea estică și sudică a
teritoriului administrativ și sunt reprezentate prin cele hidrotehnice și cele agrotehnice
și funciare. Aceste amenajări însumează un total împreună, foarte mare, de
aproximativ 294 de km lungime, cu o densitate medie împreună, la nivel de comună,
de aproximativ 6,2 m/ha.

3.9.2. Alimentare cu apă
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Localitatea Pecica
Pentru satisfacerea nevoilor de apă a populaţiei, a zonelor industriale, a zonelor
propuse în P.U.G., se impune extinderea sistemului de alimentare cu apă existent,
care să asigure calitatea şi cantitatea necesară de apă, pentru localităţile Pecica,
Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi (conform MASTER PLAN jud. Arad, Revizuit 2013.
Versiune finală).

Gradul de dotare propus este pentru zone cu gospodării având instalaţii interioare de
apă rece, caldă şi canalizare cu preparare locală a apei calde.
Debitele rezultate din breviarul de calcul pentru localităţile Pecica, Turnu, Sederhat şi
Bodogru Vechi  (conform SR 1343/1-2006) sunt:

Qzi.med = 4041,26 mc/zi = 46,77 l/sec
Qzi.max = 5253,65 mc/zi = 60,80 l/sec
Q h.max = 14710,22 mc/zi = 612,92 mc/h = 170,25 l/sec

Se propune, extinderea reţelei de apă în localitatea Pecica, din PE-HD, De 110 mm,
De 125 mm şi De 140 mm în lungime de L = 83.433 m, pentru a asigura necesarul de
apă la toate obiectivele nou propuse.
Pe reţeaua de apă propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut cămine de vane şi
hidranţi de incendiu exteriori.
Lucrările pentru extinderea reţelei de apă includ pozarea conductelor, execuţia şi
echiparea căminelor de pe traseul acestora, instalarea vanelor de sectorizare
îngropate, execuţia branşamentelor şi hidranţilor, traversări de drumuri.
Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc a fi executate etapizat, funcţie de
posibilităţile financiare.
Fiecare zonă industrială, în funcţie de procesul de producţie trebuie să îşi asigure în
mod independent rezerva de incendiu şi apa tehnologică pentru producţie. Apa
pentru nevoile igienico-sanitare se va asigura de la reţeaua de apă a localităţii.

Localitatea Turnu
Pentru satisfacerea nevoilor de apă a populaţiei, a zonelor industriale, a zonelor
propuse în P.U.G., se impune realizarea unui sistem de alimentare cu apă cu
branşare la localitatea Pecica, care să asigure calitatea şi cantitatea necesară de
apă, pentru localitatea Turnu.
Gradul de dotare propus este pentru zone cu gospodării având instalaţii interioare de
apă rece, caldă şi canalizare cu preparare locală a apei calde.
Debitele rezultate din breviarul de calcul pentru localitatea Turnu (conform SR
1343/1-2006) sunt:

Qzi.med = 213,59 mc/zi = 2,47 l/sec
Qzi.max = 277,66 mc/zi = 3,21 l/sec
Q h.max = 777,46 mc/zi = 32,39 mc/h = 8,99 l/sec

Se propune, extinderea reţelei de apă din localitatea Pecica, din PE-HD, De 110 mm
şi De 125 mm în lungime de L = 28.823 m, pentru a asigura necesarul de apă la
toate obiectivele nou propuse.
Pe reţeaua de apă propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut cămine de vane şi
hidranţi de incendiu exteriori.
Lucrările pentru extinderea reţelei de apă includ pozarea conductelor, execuţia şi
echiparea căminelor de pe traseul acestora, instalarea vanelor de sectorizare
îngropate, execuţia branşamentelor şi hidranţilor, traversări de drumuri.
Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc a fi executate etapizat, funcţie de
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posibilităţile financiare.
Fiecare zonă industrială, în funcţie de procesul de producţie trebuie să îşi asigure în
mod independent rezerva de incendiu şi apa tehnologică pentru producţie. Apa
pentru nevoile igienico-sanitare se va asigura de la reţeaua de apă a localităţii.

Localitatea Sederhat
Pentru alimentarea cu apă a localităţii Sederhat se propune branşarea cu apă la
sistemul existent al localităţii Pecica.
Pentru satisfacerea nevoilor de apă a populaţiei, a zonelor industriale, a zonelor
propuse în P.U.G., se impune realizarea unei reţele de apă, care să asigure calitatea
şi cantitatea necesară de apă, pentru localitatea Sederhat.
Gradul de dotare propus este pentru zone cu gospodării având instalaţii interioare de
apă rece, caldă şi canalizare cu preparare locală a apei calde.
Debitele rezultate din breviarul de calcul pentru localitatea Sederhat (conform SR
1343/1-2006) sunt:

Qzi.med = 75,79 mc/zi = 0,87 l/sec
Qzi.max = 98,52 mc/zi = 1,14 l/sec
Q h.max = 275,87 mc/zi = 11,49 mc/h = 3,19 l/sec

Se propune, o reţea de apă în localitatea Sederhat, din PE-HD, De 110 mm şi De
125 mm în lungime de L = 10.270 m, pentru a asigura necesarul de apă la toate
obiectivele nou propuse.
Pe reţeaua de apă propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut cămine de vane şi
hidranţi de incendiu exteriori.
Lucrările pentru apă includ pozarea conductelor, execuţia şi echiparea căminelor de
pe traseul acestora, instalarea vanelor de sectorizare îngropate, execuţia
branşamentelor şi hidranţilor, traversări de drumuri.
Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc a fi executate etapizat, funcţie de
posibilităţile financiare. Fiecare zonă industrială, în funcţie de procesul de producţie
trebuie să îşi asigure în mod independent rezerva de incendiu şi apa tehnologică
pentru producţie. Apa pentru nevoile igienico-sanitare se va asigura de la reţeaua de
apă a localităţii.

Localitatea Bodrogu Vechi
Pentru alimentarea cu apă a localităţii Bodrogu Vechi se propune branşarea cu apă
la sistemul existent al localităţii Pecica.
Pentru satisfacerea nevoilor de apă a populaţiei, a zonelor industriale, a zonelor
propuse în P.U.G., se impune realizarea unei reţele de apă, care să asigure calitatea
şi cantitatea necesară de apă, pentru localitatea Bodrogu Vechi.
Gradul de dotare propus este pentru zone cu gospodării având instalaţii interioare de
apă rece, caldă şi canalizare cu preparare locală a apei calde.
Debitele rezultate din breviarul de calcul pentru localitatea Bodrogu Vechi (conform
SR 1343/1-2006) sunt:

Qzi.med = 4,54 mc/zi = 0,052 l/sec
Qzi.max = 5,91 mc/zi = 0,068 l/sec
Q h.max = 16,55 mc/zi = 0,68 mc/h = 0,19 l/sec

Se propune, o reţea de apă în localitatea Bodrogu Vechi, din PE-HD, De 110 mm, în
lungime de L = 8.330 m, pentru a asigura necesarul de apă la toate obiectivele nou
propuse.
Pe reţeaua de apă propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut cămine de vane şi
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hidranţi de incendiu exteriori.
Lucrările pentru apă includ pozarea conductelor, execuţia şi echiparea căminelor de
pe traseul acestora, instalarea vanelor de sectorizare îngropate, execuţia
branşamentelor şi hidranţilor, traversări de drumuri.
Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc a fi executate etapizat, funcţie de
posibilităţile financiare.

3.9.3. Canalizare

3.9.3.1. Canalizare menajeră

Localităţile Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi
Pentru obiectivele propuse în prezentul P.U.G. se necesită realizarea unui sistem
centralizat de canalizare menajeră cu racordarea apelor uzate menajere la staţia de
epurare existentă de la Pecica (conform MASTER PLAN jud. Arad, Revizuit 2013.
Versiune finală), având următoarele debite:
Debitele apelor uzate menajere din localitatea Pecica pentru obiectivele din
acest P.U.G.:

Quz.zi.med = 4041,26 mc/zi = 46,77 l/sec
Quz.zi.max = 5253,65 mc/zi = 60,80 l/sec
Quz. h.max = 14710,22 mc/zi = 612,92 mc/h = 170,25 l/sec

Debitele apelor uzate menajere din localitatea Turnu pentru obiectivele din
acest P.U.G.:

Quz.zi.med = 213,59 mc/zi = 2,47 l/sec
Quz.zi.max = 277,66 mc/zi = 3,21 l/sec
Quz. h.max = 777,46 mc/zi = 32,39 mc/h = 8,99 l/sec

Debitele apelor uzate menajere din localitatea Sederhat pentru obiectivele din
acest P.U.G.:

Quz.zi.med = 75,79 mc/zi = 0,87 l/sec
Quz.zi.max = 98,52mc/zi = 1,14 l/sec
Quz. h.max = 275,87 mc/zi = 11,49 mc/h = 3,19 l/sec

Debitele apelor uzate menajere din localitatea Bodrogu Vechi pentru obiectivele
din acest P.U.G.:

Quz.zi.med = 4,54 mc/zi = 0,052 l/sec
Quz.zi.max = 5,91 mc/zi = 0,068 l/sec
Quz. h.max = 16,55 mc/zi = 0,68 mc/h = 0,19 l/sec

Pentru obiectivele propuse în P.U.G. pentru anul 2030, staţia de epurare va fi
extinsă pentru debitul: Quz.zi max = 5635,73 m3/zi = 65,22 l/s aferent localităţilor
Pecica, Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi pentru dezvoltările din 2030. În
prezent staţia de epurare este dimensionată la un debit: Quz.zi.max = 2962,80
mc/zi = 34,30 l/s.

Se propune, extinderea reţelei de canalizare menajeră în localitatea Pecica, din
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tuburi PVC-KG, SN 8, De 250 mm şi De 315 mm cu L = 76.513 m, pentru a asigura
colectarea apelor uzate menajere de la toate obiectivele nou propuse.
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut
cămine de vizitare la distanţe maxime de 60 m în aliniament şi la schimbări de
direcţie.

Pentru localitatea Turnu, se propune, realizarea unui sistem centralizat de canalizare
menajeră a localităţii  cu racordare la staţia de epurare a localitaţii Pecica.
Racordarea la staţia de epurare se realizează prin intermediul unei staţii de pompare
şi a unei conducte de refulare din PE-HD cu De 180 mm. Reţeaua de canalizare
menajeră de pe vatra localităţii Turnu, se va realiza din tuburi PVC-KG, SN 8, De 200
mm, De 250 mm şi De 315 mm în lungime de  L = 23.532 m, pentru a asigura
colectarea apelor uzate menajere de la toate obiectivele nou propuse. Pentru o bună
funcţionare a reţelei de canalizare se vor prevedea  6 staţii de pompare ape uzate
menajere.
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut
cămine de vizitare la distanţe maxime de 60 m în aliniament şi la schimbări de
direcţie.

Pentru localitatea Sederhat, se propune, realizarea unui sistem centralizat de
canalizare menajeră a localităţii cu racordare la staţia de epurare a localitaţii Pecica.
Racordarea la staţia de epurare se realizează prin intermediul unei staţii de pompare
şi a unei conducte de refulare.
Reţeaua de canalizare menajeră de pe vatra localităţii Sederhat, se va realiza din
tuburi PVC-KG, SN 8, De 200 mm, De 250 mm şi De 315 mm în lungime de L =
6.097 m, pentru a asigura colectarea apelor uzate menajere de la toate obiectivele
nou propuse. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare se vor prevedea 2
staţii de pompare ape uzate menajere.
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut
cămine de vizitare la distanţe maxime de 60 m în aliniament şi la schimbări de
direcţie.

Pentru localitatea Bodrogu Vechi, se propune, realizarea unui sistem centralizat de
canalizare menajeră a localităţii cu racordare la staţia de epurare a localitaţii Pecica.
Racordarea la staţia de epurare se realizează prin intermediul unei staţii de pompare
şi a unei conducte de refulare. Reţeaua de canalizare menajeră de pe vatra localităţii
Bodrogu Vechi, se va realiza din tuburi PVC-KG, SN 8, De 200 mm şi De 250 mm în
lungime de  L = 2.878 m, pentru a asigura colectarea apelor uzate menajere de la
toate obiectivele nou propuse. Pentru o bună funcţionare a reţelei de canalizare se
vor prevedea o staţie de pompare ape uzate menajere.
Pe reţeaua de canalizare menajeră propusă în prezentul P.U.G. s-au prevăzut
cămine de vizitare la distanţe maxime de 60 m în aliniament şi la schimbări de
direcţie.

3.9.3.2. Canalizare pluvială

Pentru localitatea Pecica apele meteorice provenite de pe străzi se vor colecta prin
rigole stradale deschise şi se vor evacua gravitaţional la 5 bazine de retenţie
propuse, numai după trecerea acestora prin  decantoare – separatoare de
hidrocarburi.
Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din bazinul de retenţie BR1  se va
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face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de refulare în canalul
existent din zonă cu descărcare în râul Mureş.
Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din bazinul de retenţie BR2  se va
face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de refulare în canalul
de sub Vii existent. Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din bazinul de
retenţie BR3 se va face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de
refulare în canalul Mureş. Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din
bazinul de retenţie BR4 se va face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei
conducte de refulare în canalul Mureş. Evacuarea apelor meteorice convenţional
curate din bazinul de retenţie BR5 se va face, prin intermediul unei staţii de pompare
şi a unei conducte de refulare în canalul Cn 596.
Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială, urmează să se
facă pe bază de analiză economică, în funcţie de resursele financiare.
Apele pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod
independent odată cu derularea investiţiei.

Pentru localitatea Turnu apele meteorice provenite de pe străzi se vor colecta prin
rigole stradale deschise şi se vor evacua gravitaţional la 2 bazine de retenţie propus
BR1, BR2 şi la o baltă existentă şi trecute prin decantoare – separatoare de
hidrocarburi.
Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din bazinul de retenţie  BR1 se va
face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de refulare în canalul
de desecare existent în zonă Cn 1430.
Evacuarea apelor meteorice convenţional curate se va face în balta existentă din
zonă.
Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din bazinul de retenţie  BR2 se va
face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de refulare în canalul
de desecare existent în zonă Cn 1620.
Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială, urmează să se
facă pe bază de analiză economică, în funcţie de resursele financiare.
Apele pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod
independent odată cu derularea investiţiei.

Pentru localitatea Sederhat apele meteorice provenite de pe străzi se vor colecta
prin rigole stradale deschise şi se vor evacua gravitaţional la un bazin de retenţie
propus, numai după trecerea acestora prin decantoare – separatoare de
hidrocarburi.
Evacuarea apelor meteorice convenţional curate din bazinul de retenţie BR1 se va
face, prin intermediul unei staţii de pompare şi a unei conducte de refulare în canalul
Cn 1153/1.
Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială, urmează să se
facă pe bază de analiză economică, în funcţie de resursele financiare.
Apele pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod
independent odată cu derularea investiţie.

Pentru localitatea Bodogru Vechi apele meteorice provenite de pe străzi se vor
colecta prin rigole stradale deschise şi se vor evacua gravitaţional la un bazin de
retenţie propus, numai după trecerea acestora prin decantoare – separatoare de
hidrocarburi.
Apele meteorice convenţional curate din bazinul de retenţie BR1 vor fi folosite la
udarea spaţiilor verzi din zonă.
Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare pluvială, urmează să se
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facă pe bază de analiză economică, în funcţie de resursele financiare.
Apele pluviale provenite de pe platformele industriale se vor trata şi evacua în mod
independent odată cu derularea investiţie.

3.9.4. Alimentare cu energie electrică

Se propune extinderea rețelelor de energie electrică pe toate arealele extinse în cele
trei localități.

3.9.5. Telecomunicaţii

Se propune extinderea rețelelor de telecomunicații pe toate arealele extinse în cele
trei localități.

3.9.6. Alimentare cu căldură

În ceea ce privește alimentarea cu căldură, nu sunt propuse sisteme centralizate de
alimentare cu căldură.
Ipotezele de asigurare cu căldură sunt următoarele:

- Centrale termice proprii cu combustibil gazos (corelat cu extinderea rețelei de
distribuție gaze naturale la Turnu și Sederhat);

- Centrale termice proprii cu combustibil solid.
- Centrale termice pe bază de pompe de căldură: cu conectori de sol, cu sonde

de adâncime, cu panouri solare, de apă freatică, cu absorbitor masiv, cu
sistem SWR (Solar-Wind-Rain), sol-apă cu sonde verticale, sol-apă cu
conector orizontal, sol-apă cu conector vertical, apă-apă, de aer; toate
acestea au drept sursă primară energia solară.

3.9.7. Alimentare cu gaze naturale

În ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale se propune extinderea rețelei de
distribuție în orașul Pecica, dar și în localitățile Turnu și Sederhat;
Această va fi proiectată și executată de către firme specializate, în colaborare cu
distribuitorul local de gaze naturale.

3.9.8. Surse de energie regenerabilă

Se încurajază următoarele sisteme proprii bazate pe următoarele tipuri de energii
regenerabile, disponibile în zona Pecica:

- Biomasă – biogaz;
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- Energie geotermală;
- Energie solară;
- Energie eoliană.

Se propune realizarea unui foraj geotermal pentru agrement, care să poată fi folosit
și pentru un posibil aquaparc, amplasat în zona de agrement propusă la S de Pecica.

3.9.9. Gospodărie comunală

În ceea ce privește gospodăria comunală, sunt păstrate toate cimitirele existente în
localități, fără a necesita extineri.
De asemenea se prezervă terenul fostei rampe de gunoi menajer de la Pecica,
instituinduse o interdicție temporară de construire pe perioada de 30 de ani de la
închidere.

3.10. Protecţia mediului

În ceea ce privește protecția mediului, compararea concluziilor studiilor de
fundamentare şi a concluziilor analizei situaţiei existente cu reperele de normalitate
duc la următoarele constatări:

 nu există surse de poluare majore; există la nivel de UAT, agenți economici
care prezintă factori de risc pentru mediu (COV, substanțe chimice periculoase
– oxigen, acetilenă, aldehide); se recomandă mutarea antenelor de telefonie
mobilă la cel puţin 500 m faţă de orice locuinţă permanentă;

 este obligatorie asigurarea alimentării cu apă a tuturor gospodăriilor şi
agenţilor economici din oraş și localitățile aparținătoare;

 este obligatorie asigurarea canalizării menajere a tuturor gospodăriilor şi
agenţilor economici din oraş și localitățile aparținătoare;

 oraşul are nevoie în ţesutul urban şi de spaţii verzi amenajate;
 este nevoie de întărirea caracterului peisajelor naturale şi culturale locale, prin

măsuri şi reglementări specifice; acestea ar trebui să includă extrase din
planurile de gestiune ale ariilor protejate;

 sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile
şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul
oraşului;

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale asupra
mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie a oraşului Pecica se va analiza
din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor
semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr.1 la HG1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe.
Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea precizată mai sus sunt cel
referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale
zonei posibil a fi afectate de propunerile PUG.



389

În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează
următoarele:

 Planul urbanistic general creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate
proiectele de dezvoltare teritorială ulterioară a oraşului, precum şi un cadrul de
detaliere sau întocmire de noi studii şi proiecte referitoare la problemele ce nu
au putut fi detaliate sau studiate la nivelul şi la nivelul de informaţie avut la
dispoziţie în cadrul PUG; planul permite amplasarea unor obiective economice
şi productive necesare creierii de noi locuri de muncă şi relansării economice,
ce vizează în ultimul rând populaţia oraşului, precum şi optimizarea fondului
locativ şi îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a nivelului de dotare cu spaţii
verzi, de agrement şi sport ale oraşului; ponderea pe funcţiuni privind bilanţul
teritorial al funcţiunilor din intravilanul propus, din care reiasă că 6,77% din
suprafaţa cuprinsă în intravilan este destinată zonelor verzi și activităților de
loisir, agrement, sport, turistice ceea ce arată clar orientarea spre dezvoltare
de agrement, de asemenea ponderea activităților productive depășește 30%
din intravilan ceea ce denotă căutarea de investitori şi locuri de muncă şi
crează un cadru care încearcă să răspundă perioadei de relansare
ecomomică; planul creiază condiţii îmbunătăţite referitoare la condiţiile
generale de funcţionare ale oraşului, în ceea ce priveşte compatibilitatea
funcţiunilor (separarea teritorială a industriei de zonele rezidenţiale),
optimizarea sistemului de circulaţie rutieră în cadrul şi în jurul oraşului
(modernizarea tramei stradale existente şi propunerea de noi trasee rutiere
care să irige zonele nou introduse în intravilan) dar şi instituirea unor zone
naturale şi construite protejate, în ideea păstrării unei identităţi locale proprii,
zone care au un regim special de funcţionare; planul, în special prin
precizarea obiectivelor de utilitate publică şi prin prioritizarea proiectelor de
materializare a propunerilor din cadrul PUG, clarifică mult în privinţa planurilor
de alocare a resurselor, pasul care mai trebuie făcut fiind cel concret, de
evaluare tehnico-financiară a fiecărui proiect sau acţiune în parte.

 Planul urbanistic general nu influenţează semnificativ planurile şi programele
de rang superior (PATJ, PATN, alte planuri), acesta materializând doar
prevederi cuprinse în acestea; planul urbanistic general influenţează direct
toate planurile şi programele derivate din el: planuri urbanistice zonale şi de
detaliu, planuri urbanistice zonale pentru zone construite protejate, proiecte de
extindere şi reabilitare privind echiparea tehnico-edilitară sau alte proiecte
derivate (turistice, de agrement, etc,).

 Planul urbanistic general are la bază Strategia pentru dezvoltare a oraşului
Pecica 2014-2020; în ceea ce priveşte perspectiva dezvoltării durabile
(stabile, eficiente şi de durată), care propune o dezvoltare care să satisfacă
nevoile prezentului fără a împiedica generaţiile viitoare să-şi satisfacă propriile
nevoi, planul propune eliminarea celor mai multe dintre disfuncţionalităţilor ce
împiedică dezvoltarea armonioasă şi de durată (situaţia existenţei unor zone
construite valoroase necuprinse în politici de protejare, situaţia gradului scăzut
de echipare edilitară în special în domeniul alimentării cu apă şi canalizării
centralizate, situaţia lipsei locurilor de muncă, juxtapunerea zonelor
rezidenţiale cu cele industriale, ş.a.) şi promovarea de soluţii şi politici care să
asigure durabilitatea, fără impact asupra mediului sau populaţiei (separarea
funcţională, instituirea de zone tampon între zone imcompatibile, propunerea
de protejare a unor areale construite şi naturale valoroase, evitarea amplasării
de locuinţe în zonele joase, gestionarea terenurilor în funcţie de potenţialul
fiecăruia – permiterea unui intravilan format din multe trupuri izolate destinate
agriculturii, în special în partea de nord a teritoriului administrativ –, evitarea
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zonelor cu riscuri naturale, de inundaţie în special, în ceea ce priveşte
amplasarea construcţiilor, sporirea suprafeţelor împădurite în imediata
apropiere a oraşului, propunerea de noi scuaruri verzi în cadrul zonelor nou
introduse în intravilan, echiparea edilitară a întreg teritoriului intravilan, în
sistem centralizat, în toate cazurile cu putinţă, etc.).

 Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:
o nu există surse de poluare majore; există la nivel de UAT, agenți

economici care prezintă factori de risc pentru mediu (COV, substanțe
chimice periculoase – oxigen, acetilenă, aldehide); se recomandă
mutarea antenelor de telefonie mobilă la cel puţin 500 m faţă de orice
locuinţă permanentă;

o este obligatorie asigurarea alimentării cu apă a tuturor gospodăriilor şi
agenţilor economici din oraş și localitățile aparținătoare;

o este obligatorie asigurarea canalizării menajere a tuturor gospodăriilor
şi agenţilor economici din oraş și localitățile aparținătoare;

o oraşul are nevoie în ţesutul urban şi de spaţii verzi amenajate;
o este nevoie de întărirea caracterului peisajelor naturale şi culturale

locale, prin măsuri şi reglementări specifice; acestea ar trebui să
includă extrase din planurile de gestiune ale ariilor protejate;

o sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate
cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile
la nivelul oraşului;

 Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi
detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Arad: strategia naţională privind
gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor,
strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile
naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite
protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de
propunerile PUG, se precizează următoarele:

 efectele cele mai probabile ale implementării planului se referă la zonele
industriale, în special la cele din nord-est, dar amplasarea lor astfel încât
vânturile predominante îndepărtează de oraş posibilele noxe, este un atu al
acestei locaţii; durata acestor posibile efecte se întinde atât vreme cât
obiectivele vor funcţiona ca atare; frecvenţa lor poate fi sporadică funcţie de
vânt în cazul zonelor industriale; efectele pot fi reversibile prin încetarea
funcţionării obiectivelor care le generează;

 efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;
 în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;
 riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este redus prin

implementarea poate să crească uşor în cazul zonelor industriale;
 se estimează că efectele implemetării prezentului plan nu depăşesc teritoriul

administrativ al oraşului;
 zonele naturale protejate reprezintă zone relativ stabile din punct de vedere al

microclimatului şi se va încerca, prin plantaţii de protecţie la nivelul  arterelor
de circulaţie din apropiere, precum şi în zonele industriale reducerea la
minimum a impactului acestora asupra florei şi faunei din zona protejată;
regulementul local de urbanism cuprinde reguli speciale referitoare la zona
naturală protejată şi conţine unele prevederi şi referitoare la zonele limitrofe
ale acestora.
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În cele din urmă se vor prezenta concluziile studiului de impact asupra mediului în
situaţia implementării planului urbanistic general.

3.11. Reglementări urbanistice

3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a oraşului Pecica reprezintă o
organizare mult mai clară funcțional. În urma analizei potențialelor de dezvoltare și
propunerilor de dezvoltare spațială, s-a ajuns la enunțare următoarelor principii de
organizare spațială:

- Zona centrală extinsă și protejată reprezintă arealul cel mai prețios al
orașului; aici țesutul urban are coerența și eleganța maximă iar regulile de
construrire propuse sunt mult mai stricte;

- Țesutul existent destinat locuirii, împreună cu extinderile de la SV, SE și N,
constituie un areal punctat spațial de un centru secundar, situat median și
două nuclee de zone mixte, situate la intrările dinspre E și V în oraș; cea
mai mare parte a locuirii colective râmâne în interiorul zonei centrale sau a
acestor nuclee secundare, fără a fi încurajată în afara lor;

- Arealul de S și SV al orașului va deveni un pol de agrement complex,
extins, destinat întregii populații metropolitane;

- Se va constitui un parc de activități productive mixte (industrie, depozitare
servicii, agro-zootehnice) principal, în jurul intersecției A1-DN7, de-a lungul
DN7, DJ 709J și viitoarei variante ocolitoare de N a orașului; de asemenea
se va constutui un pol industrial secundar, la V pe DN7, la ieșirea spre
Nădlac, punctul de joncțiune V al viitoarei variante ocolitoare cu DN7;
artera locală de penetrare N a orașului va cumula funcșiuni de servicii și
complementare, constituind un pol de servicii secundar;

- Restul funcțiunilor sunt gândite ca o mixtură funcțională, distribuite pe
arealul întins al intravilanului orașului, respectând principiul compatibilității
funcționale;

În ceea ce privește localitatea sistematizată Turnu, soluția generală de organizare
spațială se bazează pe următoarele principii:

- Zona centrală, axată pe instituțiile publice existente
- Zona rezidențială ce înconjoară pe toate laturile zona centrală;
- Zonele agro-productive și de agrement sunt amplasate la periferia

localității sau izolat pe DN7B.
- PTF reprezintă extinderea spre graniță a localității;

În ceea ce privește localitatea sistematizată Sederhat, soluția generală de organizare
spațială are următoarele principii:

- Zona centrală amplasata în arealul median și de-a lungul DC 105;
- Zona rezidențială înconjoară pe toate laturile zona centrală;
- Zonele productive și de gospodărire tehnico-edilitară și comunală sunt

amplasate perimetral sau de-a lungul DC 105.

În ceea ce privește localitatea Bodrogu Vechi, soluția generală de organizare spațială
are următoarele principii:

- Localitatea este nesistematizată, reprezentând organizarea de la începutul
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epocii moderne, ce conține în cvasitotalitate gospodării;
- Piata-scuar centrală și cimitirele aduc o modificare a țesutului liber al

localității;
- Zonele cu altă funcțiune: agricolă sau religioasă, sunt amplasate mai

departe de malul Mureșului, ca trupuri izolate.

3.11.2. Organizarea reţelei majore de căi de comunicaţie

3.11.3. Destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate, UTR-uri

Teritoriul intravilan al orașului Pecica este compus din următoarele zone şi subzone
funcţionale:

a) C - Zone Centrale (în afara ZCP):
- CS - zonă centrală secundară (centru secundar), format și din:

- CS_LC_M - subzona centrală secundară pentru locuințe
colective medii (max P+4E+M)
- CS_ISC - subzona centrală secundară pentru activități
economice de tip comercial - en detail - desfășurate în unități
de mari dimensiuni - big box, mall, showroom
- CS_CCR - subzona centrală secundară pentru
transporturi rutiere

- CN - zona de nucleu secundar urban, în afara zonei centrale și a
zonei construite protejate, formate și din:

- CN_LC_M - subzona de nucleu secundar urban pentru
locuințe colective medii (max P+4E+M)
- CN_ISP - subzonă nucleu secundar urban pentru instituții
și servicii publice și de interes public
- CN_CCR - subzona nucleu secundar urban pentru
transporturi rutiere
- CN_SVS - subzonă nuclee secundare pentru complexe și
dotări sportive publice sau/și private

b) M – Zone mixte:
- MDP - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă

principalelor artere de trafic
- MDL - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă

arterelor de importanță locală
c) L – Zone pentru locuire:

- LC_m – subzona pentru locuinţe colective mici (max P+2E, max 10
m la cornișă)

- LI_U - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter urban (max P+1E+M, max 7 m la cornișă)

- LI_U/PUZ - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate)
cu caracter urban (max P+1E+M, max 7 m la cornișă) pe care s-a
aprobat un PUZ

- LI_R – subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)

- LI_R_AI – subzona de locuințe rurale mici cu aspect de așezări
informale

- LT_L - subzona pentru locuințe de vacanță și weekend
d) IS – Zone pentru instituții și servicii:
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- ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes
public în clădiri dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale

- ISC – zona pentru activități economice de tip comercial - en detail –
desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, mall, showroom

- ISC/PUZ – zona pentru activități economice de tip comercial - en
detail – desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, mall,
showroom, pe care s-a aprobat un PUZ

- IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar
- IST/PUZ – zonă pentru activități economice de tip terțiar, pe care s-

a aprobat un PUZ
e) ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formate și din:

- ID/PUZ – zone pentru unități industriale și depozitare, pe care s-a
aprobat un PUZ

- ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi)
f) A – Zone pentru unităţi agricole și zootehnice:

- AA – zona pentru unități agricole
- AA/PUZ – zona pentru unități agricole, pe care s-a aprobat un PUZ
- AZ – zona pentru unități zootehnice
- AM – zona pentru activități mixte, agro-zootehnice
- AM – zona pentru unități de folosință silvică

g) CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi:
- CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră
- CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier
- CCR_S/PUZ - zona pentru dotări de transport rutier, pe care s-a

elaborat un PUZ
- CCF – zona pentru căi de comunicație feroviară
- CCA – zona pentru căi de comunicație aeriene și construcții

aferente
h) SV – Zone pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport și

agrement:
- SVP – zona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces

public nelimitat
- SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culuar

ecologic
- SVPR – zona verde cu rol de protecție față de infrastructura majoră,

plantații cu rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică
- SVS – zona pentru complexe și dotări sportive publice sau/și private
- SVA – zona pentru agrement public sau/și privat

i) TDS – Zone pentru destinații speciale:
- TDS_MAI - zona pentru destinații speciale (MAI)

j) GC – Zone pentru gospodărie comunală, formată și din:
- GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe

ale cimitirelor)
k) TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară:

- TEAC – zona pentru alimentare cu apă și canalizări
- TEET – zona pentru alimentare cu energie electrică și

telecomunicații
- TEET_I – subzona pentru telecomunicații, situată în zone cu alt

caracter
- TEPR – zona pentru diguri de protecție împotriva inundațiilor

l) TAI – Terenuri agricole în intravilan
m) THI – Terenuri aflate permanent sub ape în intravilan:
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- THIR – zona pentru ape curgătoare
- THIB – zona pentru ape stătătoare
- THIF – zona pentru sisteme de desecare

n) U – Zone pentru urbanizare:
- U_MDL - zonă de urbanizare mixtă cu regim de construire deschis,

adiacentă arterelor de importanță locală
- U_LG - zona de urbanizare pentru locuințe generale mici
- U_LI_U – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate

sau cuplate) cu caracter urban (max P+1E+M/R)
- U_IST – zonă de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar
- U_ID – zone de urbanizare pentru unități industriale și depozitare
- U_PA – zona de urbanizare pentru parc mixt de activități productive

(industriale, servicii și agricole)
- U_AA – zona de urbanizare pentru unități agricole
- U_CCR_S - zona de urbanizare pentru dotări de transport rutier
- U_SVP – zona de urbanizare pentru parcuri, grădini publice şi

scuaruri cu acces public nelimitat
- U_SVA – zona de urbanizare pentru agrement public sau/și privat
- U_SVA_IS – zona de urbanizare cu caracter mixt pentru agrement

public sau/și privat și servicii
o) ZNP – Zone naturale protejate în intravilan:

- ZNP_LI_R - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau
cuplate) cu caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă),
suprapuse peste zone naturale protejate

- ZNP_ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi),
suprapuse peste zone naturale protejate

- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_AF – zona de unități forestiere (silvice), suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_TEPR – zona pentru dotări tehnico-edilitare de protecție
(diguri, baraje, etc), suprapuse peste naturale protejate

- ZNP_TAI – zone de terenuri agricole în intravilan, suprapuse peste
zone naturale protejate

- ZNP_THIR – zona pentru ape curgătoare, suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_THIF – zona pentru sisteme de desecare, suprapuse peste
zone naturale protejate

p) ZCP – Zone construite protejate în intravilan:
- ZCPC_A – zona de ansambluri construite în zona centrală

suprapuse peste aria construită protejată
- ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate în zona

centrală suprapuse peste aria construită protejată
- ZCPC_LC_M - subzona pentru locuințe colective medii (max P+3E)

în zona centrală suprapuse peste aria construită protejată
- ZCPC_CCR - subzona pentru transporturi rutiere în zona centrală

suprapuse peste aria construită protejată
- ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu

acces public nelimitat în zona centrală suprapuse peste aria
construită protejată

- ZCPC_SVS – subzona pentru complexe și dotări sportive publice
sau/și private în zona centrală suprapuse peste aria construită
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protejată
- ZCP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapuse peste

zone construite protejate in intravilan (situri arheologice)
- ZCP_U_ID - zona pentru unități industriale și depozitare propuse

spre urbanizare, suprapuse peste zone construite protejate in
intravilan (situri arheologice)

Teritoriul intravilan al localității Turnu este compus din următoarele zone şi subzone
funcţionale:

a) C - Zone Centrale (în afara ZCP):
- C – zona centrală a localității, din care fac parte și următoarele

subzone:
- C_CCR - subzona centrala pentru transporturi rutiere
- C_AA - subzona centrală pentru unități agricole

b) LI_R – zona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter
rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)

c) IS – Zone pentru instituții și servicii:
- ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes

public în clădiri dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale
- IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar

d) ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formată și din:
- ID_PUZ – zonă pentru unități industriale și depozitare pe care s-a

aprobat un PUZ
e) AA – zona pentru unități agricole
f) CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi:

- CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră
- CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier

g) SV – Zone pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport și
agrement:

- SVP – zona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces
public nelimitat

- SVS – zona pentru dotări sportive publice sau/și private
- SVA – zona pentru agrement public sau/și privat

h) TDS_MAI - zona pentru destinații speciale MAI
i) GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale

cimitirelor)
j) TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară:

- TE_PUZ – zona pentru echipare edilitară pe care s-a aprobat un
PUZ

- TEET_I – zona pentru telecomunicații, situată în zone cu alt
caracter

k) THI – Terenuri aflate permanent sub ape în intravilan:
- THIR – zona pentru ape curgătoare
- THIF – zona pentru sisteme de desecare

l) U – Zone pentru urbanizare:
- U_LI_R – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate

sau cuplate) cu caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)
- U_IST – zona de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar
- U_ID – zona de urbanizare pentru unități industriale și depozitare
- U_AA – zona de urbanizare pentru unități agricole
- U_SVP – zona de urbanizare pentru parcuri, grădini publice şi
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scuaruri cu acces public nelimitat
- U_SVS – zona de urbanizare pentru dotări sportive publice sau/și

private
- U_SVA – zona de urbanizare pentru agrement public sau/și privat

m) ZNP – Zone naturale protejate în intravilan:
- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone

naturale protejate
- ZNP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapusă peste

zone naturale protejate
n) ZCP – Zone construite protejate în intravilan:

- ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate situate în zona
centrală

- ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat situate în zona centrală și suprapuse peste
aria construită protejată

- ZCP_M - subzona de monumente istorice protejate izolate

Teritoriul intravilan al localității Sederhat este compus din următoarele zone şi
subzone funcţionale:

a) C - Zone Centrale (în afara ZCP):
- C – zona centrală a localității, din care fac parte și următoarele

subzone:
- C_CCR - subzona centrala pentru circulații rutiere

b) LI_R – zona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter
rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)

c) ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formate și din :
- ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi)

d) A– Zona pentru unităţi agricole, formată din:
- AA – zonă pentru unități agricole
- AM – zonă pentru unități mixte, agro-zootehnice

e) CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi:
- CCR – zona pentru transporturi rutiere
- CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier

f) GCC – Zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale
cimitirelor)

g) U – Zone pentru urbanizare:
- U_LI_R – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate

sau cuplate) cu caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)
- U_IST – zonă de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar

Teritoriul intravilan al localității Bodrogu Vechi este compus din următoarele zone şi
subzone funcţionale:

a) ZNP – Zone naturale protejate în intravilan:
- ZNP_LT_L - zona pentru locuințe de vacanță și weekend, situate în

zone naturale protejate
- ZNP_ISP_A - zona pentru servicii de interes public, constituite în

ansambluri independente (schitul Sf Cuvioasa Paraschiva), situate
în zone naturale protejate

- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, situate în zone naturale
protejate

- ZNP_AF – zona pentru unități silvice, situate în zone naturale
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protejate
- ZNP_CCR – zona pentru căi de circulație rutieră, situate în zone

naturale protejate
- ZNP_SVP – zona pentru parcuri şi scuaruri cu acces public

nelimitat, situate în zone naturale protejate
- ZNP_SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culuar

ecologic, situate în zone naturale protejate
- ZNP_GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și

anexe ale cimitirelor) situate în zone naturale protejate

Unitățile teritoriale de referință (UTR) au fost delimitate pe baza zonelor și subzonelor
funcționale prezentate mai sus, pentru fiecare localitate în parte, și sunt prezentate
grafic în planșele 179-PUG-3.3.1. Pecica. Unități teritoriale de referință propuse, 179-
PUG-3.3.2. Turnu. Unități teritoriale de referință propuse, 179-PUG-3.3.3. Sederhat.
Unități teritoriale de referință propuse, 179-PUG-3.3.4. Bodrogu Vechi. Unități
teritoriale de referință propuse, 179-PUG-3.3.5. Pecica. Trupuri izolate NV. Unități
teritoriale de referință propuse.

Teritoriul extravilan al orașului Pecica este compus din terenuri cu următoarea
destinație:

a) TA – Terenuri cu destinație agricolă:
- TAA – terenuri arabile
- TAPS – pășuni
- TAF – fânețe

b) TF – Terenuri forestiere:
- TFPD – păduri
- TFPDT – păduri tinere, tufișuri
- TFE – perdele forestiere de protecție cu rol ecologic
- TFPR – perdele forestiere de protecție pentru agricultură și

obiective economice (protecția câmpului și a localităților)
c) TH – Terenuri aflate sub ape:

- THR – terenuri aflate sub ape curgătoare
- THB – terenuri aflate sub ape stătătoare
- THIF – terenuri aflate sub sisteme de desecare

d) TN – Terenuri neproductive:
- TNH – terenuri neproductive afectate de apă (râpe, ravene, torenți,

mlaștini, etc)
e) TC – Terenuri pentru circulații, transporturi și construcții aferente

- TCF – terenuri pentru circulații feroviare, construcții și amenajări
aferente

- TCR – terenuri pentru circulații rutiere, construcții și amenajări
aferente

f) TS – Terenuri pentru destinații speciale
g) TCc – Terenuri pentru alte construcții și amenajări:

- TCcID – terenuri pentru sonde de extracție hidrocarburi
- TCcA – terenuri pentru anexe la exploatații agricole și ferme agro-

zootehnice
- TCcTE – terenuri pentru construcții tehnico-edilitare (stații de

pompare ANIF, baraje, diguri, etc)
h) TP – Terenuri protejate:

- TNP – Terenuri naturale protejate:
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- TNP_E – arii naturale protejate (protecție ecologică)
- TCP – Terenuri construite protejate

- TCP_S – terenuri cu situri arheologice reperate
- TPS – Terenuri protejate speciale
- TPA – Terenuri cu servituți aeronautice civile situate în extravilan

i) TR – Terenuri cu riscuri:
- TRN – Terenuri cu riscuri naturale:

- TRN_S – terenuri cu risc natural seismic
- TRN_I – terenuri cu risc natural de inundabilitate

j) TZ – Terenuri pentru rezerve
- TZ_CC – Rezerve de terenuri pentru amenajarea căilor de

comunicație și transporturi (navale, rutiere, cicliste și pietonale)

3.11.4. Zone centrale

Zonele centrale ale orașului și localităților aferente au fost delimitate în cadrul
prezentului proiect.

Orașul Pecica, în situația propusă, are trei tipuri de zone centrale: zona centrală
protejată, zona centrală secundară – centru de cartier și nuclee centrale secundare.
Aceasta delimitare a ținut cont de situația de fapt din țesutul urban și de nevoile reale
ale locuitorilor.
Zona centrală protejată ca ZCP Pecica, reprezintă zona urbană cea mai valoroasă a
orașului, zonă destul de tânără din punct de vedere istoric, fiind constrituită la
începutul epocii moderne, formată din Piața din jurul Bisericii Romano-Catolice și
țesutul urban de pe strada 2 (vechiul drum Arad-Pecica) până la prima intersecție de
după Biserica Sârbescă, ce cuprinde cele mai multe dintre instituțiile și serviciile
publice ale orașului.
Zona centrală se desfășoară de-a lungul axei străzii 2, pe lungimea a 10 intersecții.
Este formată din câteva areale mixte relativ diferite ca imagine urbană:

- Ansamblul Urban Pecica (așa cum apare el acum in LMI), organizat în jurul
Bisericii Romano-Catolice neogotice și celor două spații urbane adiacente:
Piața Regele Mihai I și Scuarul verde Sf. Ioan Nepomuk;

- Tronsonul conic al străzii 2, până la str. 334 (locuințele colective), care
formează în fapt o piață trapezoidală foarte alungită, cu un spațiu verde
generos pe frontul de NV al spațiului; aici se află și clădirile Primăriei;

- Restul tronsolului străzii 2, până la intersecția cu strada 330, care
reprezintă de asemenea un țesut liniar dezvoltat pe un profil stradal foarte
generos, de cca.40-55m;

Toate aceste trei tronsoane prin înlănțuirea lor constituie o succesuine dinamică,
curbă și variată ce contribuie la creerea unui specific aparte în zona centrală.
O atenție deosebită va trebui să fie acordată următoarelor aspecte ale zonei centrale:

- plombele urbane care vor ocupa lipsurile din fronturile stradale, sau vor
înlocui fondul construit care nu este la ”înălțimea” zonei centrale; acestea
vor trebui sa fie perfect intergate țesutului existent;

- o atenție deosebită se va acorda funcțiunilor productive care se pot
amplasa în acest țesut, care vor evita aspectul industrial;

- ameliorarea fondului construit în perioada socialistă;
- tratarea spațiului verde din tronsonul doi al zonei centrale, ca un spațiu

verde urban și nu ca o înșiruire de obiecte care mobilează întâmplător
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spațiul (a se vedea zona de joacă actuală, care este prea central
amplasată în spațiu);

- detaliile urbane, care să (re)creeze o atmosferă urbană istorică;
- unghiurile de vedere asupra markerului Bisericii Romano-Catolice, în

special din zonele noi urbanizate (zona de V față de cea centrală, a
prundurilor maghiare).

Zona centrală secundară Pecica reprezintă un nou nucleu de cartier, ce s-a format în
zona mediană a DN7 din intravilan, în jurul unui cartier de locuințe colective, a unei
biserici ortodoxe noi, a unui magazin Lidl și a unei benzinării. Acesta a fost creionat
ca atare, oferindu-i și alte spații pentru dezvoltare, constituind un pol de cartier pentru
orașul a cărei zona centrală principală este puternic excentrică.
Celelalte două nuclee secundare reprezintă zone de interes formate cel mai
important la intrarea dinspre Arad, și curpinde gara, Fabrica de pâine, locuințe
colective, spații comerciale, o școală nouă, dotări sportive, atle activități economice și
locuire individuală. Cel de-al doilea pol este amplasat la ieșirea spre Nădlac, fiin mai
puțin dezvoltat decât primul, ambele constituind și capete de perspectivă la intrarea
din cele două direcții EV ale orașului, ceea ce a făcut ca să fie ridicat regimul de
înălțime pe aceste amplasamente.

Zona centrală a satului Turnu reprezintă un spațiu urban dezvoltat în totalitate pe
fronturile parcului central rectangular al localității, ce conține și o biserică. Fronturile
găzduiesc majoritatea instituțiilor și serviciilor publice, cu preponderență pe frontul
DN7B. Parcul reprezintă o arie construită protejată iar zona de protecție a acestuia
se suprapune peste cea a zonei centrale.

Zona centrală a satului Sederhat, se suprapune peste intersecția centrală a localității,
, fiind minimală, și cuprinde o grădiniță, o biserică, un cămin cultural și locuire rurală,
care poate prelua funcțiuni de instutuții sau servicii.

Bodrogul Vechi nu are delimitată o zonă centrală ca atare. Arealul median al localității
este format dintr-un spațiu stradal ușor mai amplu, mobilat de un scuar verde
spontan.

3.11.5. Zone protejate

3.11.5.1. Zone naturale protejate

În UAT Pecica sunt cinci categorii de arii protejate (Rezervație Naturală, Parc
Natural, Sit Ramsar, Sit de Importanță Comunitară și Sit special de Protecție pentru
Păsări) grupate astfel:

- un parc natural a cărui limite geografice se suprapun cu cele două arii Natura
2000 pe care le administrează,

- trei situri Natura 2000
- o rezervație naturală
- un sit Ramsar.

Suprafețele ocupate de acestea în UAT Pecica sunt redate în tabelul de mai jos.

Tabel 52 Suprafața ariilor protejate în UAT Pecica după limitele din 2016
Nr
crt Arie protejată

Arie naturală
protejată de

interes
Sit RAMSAR

Natura 2000,
Sit de

Importanță

Natura 2000,
Sit special de

protecție
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național Comunitară
(ROSCI)

(pentru
păsări)

(ROSPA)

1. RONPA0852 Prundul Mare 47.99 ha

2. RONPA0926 Parcul Natural
Lunca Mureșului 3574.78 ha

3. RORMS0004 Parcul Natural
Lunca Mureșului 3574.78 ha

4. ROSCI0108 Lunca Mureșului
Inferior 3574.78 ha

5. ROSCI0401 Turnu ‐ Variașu 327.75 ha

6. ROSPA0069 Lunca Mureșului
Inferior 3574.78 ha

Total 3622.77 ha 3574.78 ha 3902.53 ha 3574.78 ha

În ceea ce privește zonificarea Parcului Natural Lunca Mureșului, și folosirea în
scopuri turistice a acestuia, prezentăm următoarele figuri.

Figura 3.13 Extras din harta zonificării PNLM, zona UAT Pecica

Figura 3.14 Extras din harta traseelor turistice din PNLM, zona UAT Pecica
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În ceea ce privește protejarea ariilor naturale de mai sus, și intervenții în aceste arii,
se precizează următoarele:

- se propune respectarea întocmai a Regulamentului Parcului Natural Lunca
Mureșului;

- arealele propuse a fi studiate ca porturi de agrement, nu vor propune
consolidări de maluri, decolmatări de albie minoră, sau regularizări ale
traseului Mureșului; toate etapele ulterioare ale acestor demersuri vor fi făcute
pe baza documentațiilor de mediu și se vor aviza de către Consiliul Științific al
PNLM (cf. alin. 7, art. 12 din Regulament);

- nu sunt propuse alte investii noi în PNLM, fiind menținute sau extinse doar
cele existente, dintre care unele vor primi câte un dig local de protecție
împotriva inundațiilor;

- sunt păstrate și încurajate traselele turistice pietonale și cicliste existente în
arealul sau la limita PNLM (care vor trebui avizate și de către Direcția Silvică
Arad);

- se menține zona de dezvoltare durabilă din arealul localității Bodrogu Vechi,
cu specificațiile cuprinse în Regulamentul PNLM, cuprinse ca atare și în RLU,
anexa la prezentul proiect;

- în situl Natura 2000 Turnu Variașu, nu sunt propuse extinderi, sau schimbări
de folosință a terenurilor;

În consecință, considerăm că zonele naturale protejate nu sunt afectate de
propunerile PUG, reglementarea situațiilor în care intravilanele se suprapun peste
ariile naturale protejate fiind reglementare în capitole separate în cadrul
Regulamentului Local de Urbanism Pecica, anexă la prezentul proiect.

3.11.5.2. Zone construite protejate

În ceea ce privește zonele construite protejate la nivelul UAT Pecica, atât în
instituirea acestora cât și în reglementarea acestora sunt aduse modificări față de
situația existentă, care sunt în conformitate cu studiile de fundamentare specifice,
elaborate concomitent cu PUG.

Astfel, propunerile de menținere sau extindere a LMI, precum și alte sisteme de
protecție propuse sunt prezentate în continuare.

Conform Listei Monumentelor Istorice actualizată în 2016, în Pecica sunt protejate ca
monumente istorice următoarele:

- (67) AR–I-s-A-00448- Situl arheologic de la Pecica, oraş Pecica, “Şanţul
Mare”, punct “Şanţul Mare”

- (68) AR–I-s-A-00448-01- Necropolă- sec. XI-XII- Epoca medievală timpuriu
- (69) AR–I-s-A-00448-02- Aşezare fortificată- Epoca Latene, Cultura geto-

dacică
- (70) AR–I-s-A-00448- 03- Aşezare fortificată- Epoca Bronzului
- (71) AR–I-s-B-00449- Situl arheologic de la Pecica, oraş Pecica, „Şanţul Mic”,

punct „Şanţul Mic”; se propune amplificarea acestui sit prin culparea cu acesta
a sitului ”Pecica în vii – terasa sud”, identificat în studiul de fundamentare
arheologic

- (72) AR–I-s-B-00449-01- Aşezare- sec. XIV-XV
- (73) AR–I-s-B-00449-02- Aşezare Epoca Hallstatt
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- (350) AR–II-a-B-00641- Ansamblu urban Pecica, oraş Pecica, zona din jurul
Bisericii Romano- Catolice şi fronturile înconjurătoare, 1850-1900; se propune
extinderea pe direcția NE, până după aria sitului Bisericii Sârbe, cuprinzând
astfel și câteva monumente izolate existente cât și propuse

- AR–II-m-B-21120- Biserica Romano-Catolică Preasfânta Treime, oraş Pecica,
jud. Arad;

- AR–II-m-B-21119- Biserica Ortodoxă Română ”Sfinții Trei Ierarhi”, oraş
Pecica, jud. Arad;

Față de siturile arheologice și ansamblurile urbane, prin prezentul proiect s-au
instituit atât delimitările pe zone cadastrale în st.70, cât și zonele de protecție
specifică pe limite cadastrale în st.70, acestea fiind menționate în partea grafică a
proiectului. Dat fiind faptul că unele monumente existente și propuse sunt incluse în
Ansamblul urban Pecica, nu am prevăzut instituirea unor arii de protecţie în jurul lor,
cu excepţia Bisericii Romano-Catolice care este protejată prin ansamblul din jurul ei.

De asemenea, sunt propuse spre includere în LMI, umătoarele obiective:
Pecica: Biserica Ortodoxă Sârbă.
Turnu: Biserica Romano-Catolică, cu parcul aferent şi o parte din aria fostului castel
Marczibanyi din nordul ei, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Sârbă, cu
parcul aferent.
Aceste obiective au fost delimitate pe limite cadastrale in st.70 și au fost instituite
zone de protecție pe limite cadastrale în st.70, menționate în partea grafică a
proiectului.

Fișele minimale modificate ale monumentelor istorice existente sau propuse sunt
prezentate în continuare:

71 1. Pecica, siturile „Şanţul Mic- Pecica în vii-terasa sud (sit 25)”, la cca. 1,5 de
la ieşirea vestică din oraş, oraş Pecica, judeţul Arad.

2. Sit arheologic multistratificat conţinând aşezări, necropole etc.
3. La cca. 1,5 Km vest de oraş, localizare şi delimitare exactă cf. Studiu

Arheologic, 2013
4. Sit de mari dimensiuni (cca. 1,7 Km. x 0,8 Km. conţinând aşezări

suprapuse, depozite de artefacte etc. Situl ercetat de „Studiul
arheologic…” articulează situl „Şanţul Mic” publicat de “Repertoriul
arheologic…”

5. Epoca Bronzului, Hallstatt, sec. III-IV, XI-XIII, XIV-XV
6. “Repertoriul arheologic…”- op. cit., Studiu arheologic…2013 (“Delimitare

situri arheologice…”- op. cit)

350. 1. Pecica, “Ansamblul urban Pecica” oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Ansamblu urban
3. Cf. harta 06: ansamblu urban central (centrul vechi) axat pe strada 2, cu

tronsoanele de străzi din proximitatea intersecţiilor cu ea, desfăşuart de
la Biserica Romano-Catolică şi aria înconjurătoare (cf. Listei Mon. Ist.,
actualizată în 2010), până la Biserica Ortodoxă Română şi Biserica
Ortodoxă Sârbă şi arealele lor

4. Ansamblu urban cu un caracter mixt (urbanistică, arheologie, arhitectură,
mediu natural amenajat-parcul-scuar central), care conţine trei
monumente clasate (zona Bisericii Romano-Catolice, Biserica Romano-
Catolică și Biserica Ortodoxă Română), câteva clădiri publice de valoare
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(Vechea Primărie a Pecicăi Maghiare, alte foste şi actuale clădiri publice,
Biserica Ortodoxă Sârbă, Primăria actuală etc.), dintre care unele vor fi
propuse să fie protejate ca monumente istorice

5. Sec. XIII-XVII (ca sit arheologic, atât timp cât aici a existat Pecica
medievală) şi sec. XVIII-XX (urbanistică şi arhitectură modernă)

6. Cf. bibliografiei anexate şi hărţilor din 1782-85, cca. 1850,1884 etc., la
care se adaugă observaţiile şi studiului la faţa locului

1. 1. Pecica, Biserica Romano-Catolică, oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Piaţa Bisericii- str. 2 (cf. planşe)
4. Biserică Romano-Catolică, de stil neogotic, proiect realizat de Ede Reiter

(Timişoara) şi Andor Halmay (Arad); zona conţine şi situl arheologic al
succesiunii de biserici medievală şi modernă –vezi mai jos

5. 1886-1887; biserica este ridicată în locul celei vechi (din 1755), la rândul ei
ridicată pe locul Bisericii Ortodoxe vechi, cel puţin de secol XVII; zona este
plauzibil de a fi cea mai veche arie a aşezării medievale

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…” etc.

2. 1. Pecica, Biserica Ortodoxă Română, oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Str. 113 (cf. planşe)
4. Biserică Ortodoxă, de stil iniţial baroc, ulterior neoromânesc, edificată de

zid în 1774, refăcută după proiectul arh. Konrad Richter din Timişoara
5. 1774, refăcută în 1929-1931
6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…” etc.

3. 1. Pecica, Biserica Ortodoxă Sârbă, oraş Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Str. 2 (cf. planşe)
4. Biserică Ortodoxă, de stil baroc târziu, realizată după separarea ierarhică a

bisericilor ortodoxe
5. 1872- 1874, reparată în 1894, după un incendiu devastator
6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…” etc.

4. 1. Turnu, Biserica Romano-Catolică şi ansamblul fostului Castel
Marczibanyi, sat Turnu, Pecica, judeţul Arad.

2. Arhitecturi majore (edificiu de cult şi anexa castelului Marczibanyi)
3. Str. 5 (cf. planşe)
4. Biserică Romano-Catolică, de stil baroc, cu parcul aferent, terenul ei fiind

adiacent celui al castelului familiei Marczibanyi, din care a rămas o anexă
de stil compozit cu elemnte neoclasice; incinta castelului conţinea
reşedinţa propriu-zisă şi un parc

5. 1753, când este menţionată ridicarea de către familia Marczibanyi a
Bisericii Romano-Catolice, Castelului şi şcolii de lângă biserică

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…”, Harta cca. 1850 etc.

5. 1. Turnu, Biserica Ortodoxă Română, sat Turnu, Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult)
3. Intersecţie Str. 10- Str. 7 (cf. planşe)
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4. Biserică ortodoxă, de stil baroc provincial, care suprapune o biserică mai
veche de lemn; situl conţine şi elemente ale vechii aşezări medievale, a
cărei formă finală este figurată pe Harta din cca. 1782-1785, realizată
înainte de sistematizarea satului

5. cca.1760, biserica fiind ridicată pe locul vechii biserici ortodoxe, din lemn,
amintită la 1759 (1755); situl este susceptibil de a dăposti urmele aşezării
medievale (sec. XIII-XVII), sigură fiind planimetria zonei în faza târzie,
dinainte de sistematizare

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…”, Harta cca. 1782-1785, Harta cca.
1850 etc.

6. 1. Turnu, Biserica Ortodoxă Sârbă,  sat Turnu, Pecica, judeţul Arad.
2. Arhitectură majoră (edificiu de cult şi parcul înconjurător)
3. Intersecţie Str. 1- Str. 6 (cf. planşe)
4. Biserică Ortodoxă, de stil baroc provincial târziu, cu parcul aferent
5. 1875, când comunitatea sârbă îşi construieşte biserica Naşterea Maicii

Domnului, după separarea ierarhică a bisericilor ortodoxă sârbă şi ortodoxă
română

6. Cf. “Studiu istoric…”, “Monografia…”, Harta cca. 1850 etc.

Alte sisteme de protecție propuse.

Situri arheologice.
Am specificat mai sus că există un număr mare de situri arheologice descoperite în
deceniile trecute şi recent, prin studiul arheologic realizat de către Complexul Muzeal
Arad în 2013, care însă nu sunt suficient de importante pentru a fi cuprinse în LMI.
Dat fiind marcarea lor pe hărţi (necesară definirii de principiu a evoluţiei sistemului de
aşezări din zonă) şi deosebit de exactă (pe baza coordonatelor specificate de studiul
arheologic), pe planurile PUG-ului (Situaţia Existentă şi Situaţia Propusă),
Regulamentul care va însoţi PUG-ul a reglementat într-un mod optim protecţia lor. În
concluzie, Regulamentul a fost astfel alcătuit încât să-i permită Primăriei să
semnaleze proprietarilor sau utilizatorilor faptul că deţin situri arheologice,
anticipându-se unele restricţii în abordarea lor. Ele sunt necesare pentru a nu fi
periclitate prin lucrări viitoare şi pentru a permite (în cazul unor lucrări sau amenajări
care duc la descoperiri arheologice fortuite), descărcarea de sarcină arheologică şi,
eventual, reproiectarea obiectivelor. Această manieră de reglementare are supleţe şi
se sprijină pe cooperarea administraţiei locale şi a instituţiilor care au competenţă în
acest domeniu.
Lista acestor 40 de situri situri este prezentată în continuare.

Tabel 53 Situri arheologice proouse spre protejare la nivel local
Nr. Indicativ Punct/Coord.

Stereo 70
Tip S. (ha) Datare

1 Sit 1 1 km V de gară depozit de
bronzuri

4.11 Epoca bronzului

2 Sit 2 Cărămidăria
C.A.P. Ogorul

așezare
deschisă

2.87 Epoca Cuprului; Epoca
Bronzului; Sec. III-IV d. Hr.

3 Sit 3 Forgaci Sit 1 așezare
deschisă

1,23 Epoca Cuprului; Sfârșitul Epocii
Bronzului; Evul Mediu

4 Sit 4 Forgaci Sit 2 așezare
deschisă

1.33 Sec. XI-XIII d. Hr.
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5 Sit 5 Forgaci Sit 3 așezare
deschisă

1.72 Sec. XI-XIII d. Hr.

6 Sit 6 Forgaci Sit 4 așezare
deschisă

2.81 Preistorie

7 Sit 7 Forgaci Sit 5 așezare
deschisă

1.19 Evul Mediu

8 Sit 8 Forgaci Sit 6 așezare
deschisă

2.24 Sec. III-IV d. Hr.

9 Sit 9 Forgaci Sit 7 așezare
deschisă

3.08 Sec. III-IV d. Hr.

10 Sit 10 Forgaci Sit 8 așezare
deschisă

9.89 Preistorie

11 Sit 11 Forgaci Sit 9 așezare
deschisă

22.43 Sec. XI-XIII d. Hr.

12 Sit 12 Terasa nordică
Sit 4

așezare
deschisă

2.01 Preistorie; Sec. III-IV d. Hr.

13 Sit 13 Terasa nordică
Sit 5

așezare
deschisă

2.79 Preistorie; Sec. III-IV d. Hr.

14 Sit 14 Terasa nordică
Sit 6

așezare
deschisă

1.87 Sec. III-IV d. Hr.

15 Sit 15 Terasa nordică
Sit 7

așezare
deschisă

3.21 Sec. III-IV d. Hr.

16 Sit 16 Terasa nordică
Sit 8

așezare
deschisă

5.18 Sec. XIV-XV d. Hr.

17 Sit 17 Terasa nordică
Sit 9

așezare
deschisă

6.27 Sec. III-IV d. Hr.

18 Sit 18 Terasa nordică
Sit 10

așezare
deschisă

2.22 Sec. III-IV d. Hr.

19 Sit 19 Terasa nordică
Sit 11

așezare
deschisă

2,19 Sec. III-IV d. Hr.

20 Sit 20 Terasa nordică
Sit 12

așezare
deschisă

2.19 Sec. III-IV d. Hr.

21 Sit 21 Terasa nordică
Sit 13

așezare
deschisă

2.18 Sec. III-IV d. Hr.

22 Sit 22 Terasa nordică
Sit 14

așezare
deschisă

8.66 Epoca Bronzului

23 Sit 23 Terasa nordică
Sit 15

așezare
deschisă

4.78 Epoca Bronzului

24 Sit 24 Terasa nordică
Sit 16

așezare
deschisă

3.47 Sec. XIV-XV d. Hr.

25 Sit 26 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 18

așezare
deschisă

4.19 Sec. III-IV d. Hr.; Sec. X-XI

26 Sit 27 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 17

așezare
deschisă

3.88 Sec. III-IV d. Hr.

27 Sit 28 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 16

așezare
deschisă

4.19 Ev Mediu (sec. XII)

28 Sit 29 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 15

așezare
deschisă

22.19 Epoca Cuprului; Epoca
Bronzului; Sec. III-IV d. Hr.;

Sec. VI-VIII d. Hr.
29 Sit 30 Autostrada

Arad-Nădlac
așezare
deschisă

11.25
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Sit 14
30 Sit 31 Autostrada

Arad-Nădlac
Sit 13

așezare
deschisă

1.96 Ev Mediu (sec. XII)

31 Sit 32 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 12

așezare
deschisă

12.61 Ev Mediu (sec. XII)

32 Sit 33 - așezare
deschisă

- Epoca Bronzului;
Ev Mediu (Sec. X/XI-XVI)

33 Sit 34 Incinta
preistorică la
nord de Turnu

așezare
deschisă

64.00 Epoca bronzului

34 Sit 35 Terasa nordică
sit 17
spre Pereg

așezare
deschisă

14.58 Epoca bronzului

35 Sit 36 Terasa nordică
sit 18
spre Turnu

așezare
deschisă

7.92 Epoca bronzului

36 Sit 37 Turnu tumul 1 tumul 1.09 Perioadă nedefinită

37 Sit 38 Turnu tumul 2 tumul 1.55 Perioadă nedefinită

38 Sit 39 Turnu tumul 3 tumul 2.77 Perioadă nedefinită

39 Sit 40 Cuptoare
medievale

așezare
deschisă

13.46 Ev Mediu (Sec. XII)

40 Sit 41 Fortificație
Bodrogu Vechi

așezare
deschisă

32.03 Perioadă incertă

Fașă de aceste situri s-a instituit o zonă de protecție de 100 m de la delimitarea lor în
st.70.

Urbanistică
În capitolele anterioare am arătat evoluţia celor patru aşezări ale Pecicăi şi
elementele valoroase din punct de vedere urbanistic, între care cele mai valoroase
sunt reţeaua stradală şi sistemul de lotizare. Este inutil să reiau argumentaţia privind
perenitatea acestor morfo-structuri, relaţia cu evoluţia socio-economică şi culturală a
comunităţilor respective şi valoarea lor materială. Datorită acestei realităţi, este
Regulamentul însoţitor al PUG-ului a propus un sistem de protecţie a acestora, suplu
dar eficient. Acest sistem ar preîntâmpina acţiuni constructive sau de amenajare care
să deterioreze echilibrele locale sau zonale, să afecteze domeniul public (forma
străzii sau spaţiului public respectiv, coerenţa fronturilor stradale etc.) sau pe riverani.
S-au avut în vedere edificările de “palate” din ultimele două decenii din zona de nord
a Pecicăi (Strada1, în jumătatea ei vestică şi strada 112) care, nerespectând regulile
bazice urbanistice, au deteriorat grav imaginea oraşului în zona drumului de tranzit
care îl traversează pe direcţia şi din direcţia punctului de frontieră, precum şi pe
vecinii imediaţi.
Deasemenea, am insistat asupra valorilor urbanistice şi cu consecinţe favorabile
asupra sănătăţii publice ale aliniamentelor de arbori din Pecica, Turnu şi Sederhat,
care realizează nu numai o protecţie a gospodăriilor faţă de noxele drumurilor, ci şi
imagini plăcute şi dinamice (temporal şi spaţial) ale spaţiilor publice respective. Ele
trebuiesc protejate ca atare şi interzisă orice defrişare locală sau la scara întregului
aliniament, din orice motiv sau cu orice scop.
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În aceeaşi măsură, am insistat asupra valorii unor amenajări de spaţii verzi compacte
(Parcul-scuar din centrul vechi al Pecicăi şi cel din jurul Bisericii Romano-Catolice din
Pecica, scuarul Bisericii Romano-Catolice din Turnu, spaţiul verde din jurul Bisericii
Ortodoxe Sârbe din Turnu), vecinătatea Mureşului pentru Pecica şi Bodrogu Vechi,
precum şi cursul învezit al pârâului din Turnu. Şi ele trebuiesc protejate prin
regulament împotriva oricăror acţiuni de “corecţie” sau de diminuare a lor. Dealtfel,
aceste prevederi ar fi în consonanţă cu politicile europene în domeniul sănătăţii
publice (fizică şi psihică), impunând realizarea de amenajări peisagere pentru orice
investiţie, anumite suprafeţe de spaţiu verde pe cap de locuitor etc.

Arhitecturi minore (locuinţe)
În oraşul Pecica şi satele Turnu, Sederhat şi Bodrogu Vechi există, încă, un număr
de locuinţe tradiţionale din sec. XIX (chiar de sfârşit de secol XVIII), care sunt
intreţinute ca atare şi pot funcţiona ca reper în protecţia elementelor de tradiţie şi
model în edificarea noilor arhitecturi. Ele sunt caracterizate prin volume simple (casa
dreptunghiulară perpendiculară pe stradă şi acoperită în două ape, pridvor de-
alungul casei, spre curte), materiale tradiţionale (ziduri din pământ bătut sau
materiale compozite (lemn, văiugă, cărămidă arsă), structură a plaşeelor şi şarpantă
din lemn şi învelitoare din ţiglă solz). Casele au anexe diverse, între care o bucătărie
de vară, magazie şi atelier etc. Gardurile spre stradă sunt integral din lemn sau cu
stâlpi de cărămidă. Ele au fost edificate de toate etniile din zonă (români, unguri,
sârbi, slovaci etc.), reprezentând cea mai concludentă dovadă a schimburilor
interculturale ale zonei.
Cel mai eficient şi elastic sistem de protecţie propus de PUG, este instituirea, prin
Regulamentul de Urbanism, a unor reguli de edificare care să se inspire din acest
mod de locuire, care are numeroase calităţi estetice, de durabilitate/ fiabilitate,
confort, întreţinere şi consum energetic economice etc. Aceste reguli vor putea
asigura o coerenţă urbanistică şi arhitecturală care nu poate fi observată în edificările
din ultimele două decenii, dar este de dorit pentru viitor.

3.11.5.3. Zone protejate speciale – sanitare, hidrologice, hidrogeologice

Față de obiectivele speciale protejate, au fost instituite conform legii și s-au păstrat în
prezentul proiect, zonele și  perimetrele de protecție sanitară, hidrologică și
hidrogeologică, astfel:

- față de toate cimitirele existente, s-a instituit o zonă de protecție sanitară
de 50 m;

- față de stația de epurare orășenească s-a instituit o zonă de protecție de
100 m;

- față de forajele de apă de pe teritoriul UAT Pecica s-au instituit atât zone
de protecție cu regim sever, împrejmuite, cât și perimetre de protecție
hidrogeologice, delimitate conform părții grafice a proiectului;

- alte zone de protecție sanitare instituite prin OMS 119/2014;
- față de cursurile de apă se vor respecta distanțele de protecție prevăzute

în L 107/1996, cu modificările și completările ulterioare – legea apelor.
- față de canalele de desecare s-au stabilit zone de protecție de 3m – canale

principale și 2m – canale secundare;

Toate obiectivele poluante se află la o distanță mai mare față de zonele
protejate sanitar decât zona de protecție prevăzută în alin. 1, art. 11 din anexa
la OMS 119/2014.
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Nu există obiective protejate sanitare care să nu aibă o zonă de protecție instituită.
Toate aceste zone sunt reglementate în capitolul VI.3 din Regulamentul Local de
Urbanism.

3.11.5.4. Zone protejate faţă de construcţii şi culuare tehnice

Datorită existenței unor culuare tehnice pe teritoriul UAT Pecica, s-au preluat din
legislația specifică și s-au constituit zonele protejate menționate în continuare.

Față de A1 și DN7, situate în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:
- o zonă de interdicție de construire de 50 m față de marginea îmbrăcăminții

asfaltice;
Față de DN7B, situate în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:

- o zonă de interdicție de construire de 30 m față de marginea îmbrăcăminții
asfaltice;

Față de DJ-uri, situate în extravilan se instituie, conform OG 43/1997:
- o zonă de interdicție de construire de 30 m față de marginea îmbrăcăminții

asfaltice;
Față de DC-uri, situate în extravilan se instituie:

- o zonă de interdicție de construire de 18 m față de marginea îmbrăcăminții
asfaltice;

Față de infrastructura de C.F. se instituie, conform OUG 12/1998:
- o zonă de siguranță de 20 m din axul ultimei linii de C.F., spre exterior;
- o zonă de protecție de 100 m din axul ultimei linii de C.F., spre exterior;

Față de LEA 400 KV, se instituie, conform NTE 003/04/00:
- un culuar normat de trecere de 75 m;

Față de LEA 110 KV, se instituie, conform NTE 003/04/00:
- un culuar normat de trecere de 37 m;

Față de LEA <110 KV, se instituie, conform NTE 003/04/00:
- un culuar normat de trecere de 24 m;

Față de rețelele de transport gaze naturale înaltă presiune, se instituie, conform
legislației în vigoare:

- un culuar normat de trecere de 40 m;

3.11.5.5. Zone cu servituți aeronautice

3.11.5.5.1. Generalități

Amplasamentul UAT Pecica se află situat în zone cu servituți aeronautice civile
datorate Aeroportului Arad și mijloacelor CNS (DVOR/DME, NDB) și
meteorologice aferente.
Zonele cu servituți aeronautice civile sunt descrise în cele ce urmează, ele fiind
cuprinse și grafic în partea desenată a proiectului (respectiv planșele 179-PUG-1.3.-
U-Zonificare funcțională și zone de protecție la nivelul UAT Pecica, 179-PUG-3.2.1.-
U-Orașul Pecica. Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.2.-U-Localitatea
Turnu. Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.3.-U-Localitatea Sederhat.
Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.4.-U-Localitatea Bodrogu Vechi.
Reglementări urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.5.-U-Pecica. Trupuri izolate NV.
Reglementări urbanistice propuse).
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Pe teritoriul UAT Pecica se află următoarele mijloace CNS:
- DVOR/DME Pecica;
- NDB Pecica;

Pe teritoriul UAT Pecica se află următoarele zone cu servituți aeronautice civile:
- Zona I Vest a Aeroportului Arad
- Zona III Sud și Nord a Aeroportului Arad
- Zona IV Nord, Vest și Sud a Aeroportului Arad
- Suprafața de protecție DVOR Pecica (R=400 m);
- Zona de protecție DME Pecica (R=3000 m);
- Zona de protecție DVOR Pecica (R=15000 m);
- Suprafața de protecție NDB Pecica (R=200 m);
- Zona de protecție NDB Pecica (R=1000 m);
- Zona de protecție RADAR Mănăștiur (R=15000).

Documentele de referință în domeniul servituților aeronautice în vigoare, de care s-a
ținut cont în prezenta documentație, sunt următoarele:

- RACR-ZSAC, Ediţia 1/2015, din 09.06.2015 - Reglementarea Aeronautică
Civilă Română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a
condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste
zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană
şi/ sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al
României, inclusiv consolidarea din data de 20 noiembrie 2018, care are la
bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 24 iunie 2015 şi
include modificările aduse prin Ordinul 33/2017 și Ordinul 1453/2018 pentru
modificarea şi completarea RACR-ZSAC;

- RACR-AVZ, ediţia 2/ 2020, din 21.04.2020, reglementare în vigoare de la 28
iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 29 aprilie 2020,
formă aplicabilă la 29 aprilie 2020 privind emiterea avizelor la documentaţiile
tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din
alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot
afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României;

- RACR-WGS-84, din 16.07.2019 - Reglementarea aeronautică civilă română
privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global
(WGS-84).

- Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire
a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru
Cerul unic european.

3.11.5.5.2. Servituți aeronautice

Servituţi aeronautice civile.
Pentru siguranţa zborului şi a activităţilor aeronautice, pe terenurile de aeronautică
civilă şi în vecinătatea acestora trebuie să se instituie şi să se respecte cerinţele,
condiţiile şi restricţiile prevăzute de reglementările aeronautice civile naţionale şi/ sau
internaţionale aplicabile.
Condiţiile, restricţiile şi obligaţiile impuse sau recomandate de reglementările
aeronautice civile naţionale şi/sau internaţionale pentru realizarea şi menţinerea
siguranţei zborului şi manevrelor aeronavelor în spaţiul aerian şi la sol constituie
servituţi aeronautice civile, care definesc un regim de protecţie adecvat, în interés
aeronautic civil.
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Servituţile aeronautice civile se stabilesc şi se instituie în corelaţie directă cu
specificul terenurilor de aeronautică civilă (categorie, caracteristici fizice,
infrastructură şi echipamente, condiţii de exploatare/operare), cu procedurile de zbor
instrumental publicate şi cu particularităţile mijloacelor CNS şi meteorologice
implicate (tip, caracteristici tehnice, performanţe operaţionale).
În funcţie de natura lor, servituţile aeronautice civile pot fi clasificate în:

a) servituţi de degajare;
b) servituţi de balizare;
c) servituţi radioelectrice (electromagnetice);
d) alte servituţi (diverse).

a) SERVITUŢI AERONAUTICE DE DEGAJARE

Servituţile aeronautice de degajare se referă la obiectele/obstacolele care pot să
constituie un pericol pentru navigaţia aeriană sau să influenţeze funcţionarea
echipamentelor destinate navigaţiei aeriene, astfel:

 pe aerodromuri sau în vecinătatea acestora - pentru asigurarea zonelor libere
ori eliberate de obstacole necesare evoluţiei în siguranţă a aeronavelor către
şi dinspre aeroport;

 în vecinătatea mijloacelor vizuale pentru navigaţia aeriană (lămpile
dispozitivului luminos de apropiere, indicatorul vizual al traiectoriei de
apropiere PAPI/HAPI) – pentru asigurarea spaţiului liber/ eliberat de obstacole
necesar vizibilităţii continue şi nestânjenite a mijloacelor respective de către
piloţi;

 în vecinătatea mijloacelor CNS şi meteorologice - pentru asigurarea spaţiului
liber ori eliberat de obstacole necesar propagării, fără perturbaţii, a undelor
electromagnetice emise/recepţionate, respectiv pentru asigurarea vizibilităţii
necesare efectuării observărilor şi determinărilor meteorologice.

Menţinerea sau îmbunătăţirea degajărilor existente se asigură, după caz, prin
schimbarea amplasamentului, limitarea, desfiinţarea ori interzicerea realizării atât a
obstacolelor pasive (obiecte, vegetaţie), cât şi a obstacolelor active (activităţi/ acţiuni,
emisii perturbatoare de unde electromagnetice).
Pe terenurile de aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora (inclusiv în
perimetrul infrastructurilor aeroportuare şi în împrejurimi), siguranţa zborului
se realizează prin:

 stabilirea unor suprafeţe de limitare a înălţimii obstacolelor, în conformitate cu
prevederile prezentei reglementări, ca modalitate de identificare şi control
asupra obstacolelor (clădiri, coşuri de fum, stâlpi/ piloni, arbori, pasaje rutiere
supraterane) - pentru crearea unui volum de spaţiu aerian liber de obstacole,
care să permită zborul aeronavelor în deplină siguranţă;

 limitarea densităţii obstacolelor aflate sub suprafeţele mai sus menţionate
pentru menţinerea riscului de coliziune sub nivelul impus de siguranţa
zborului;

 identificarea şi semnalarea, prin marcare pentru zi (balize, vopsire) şi balizare
pentru noapte (lumini), a obstacolelor care depăşesc suprafeţele de limitare
stabilite, inclusiv a clădirilor şi instalaţiilor aeroportuare - pentru reducerea
riscului de coliziune;

 aplicarea de soluţii constructive şi de montaj care să asigure frangibilitatea
mijloacelor vizuale şi/sau de radionavigaţie de aerodrom, precum şi altor
mijloace/structuri care constituie obstacole şi nu pot fi înlăturate din motive
operaţionale pentru reducerea riscului potenţial pe care îl prezintă pentru
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aeronave (în caz de impact). Unde este necesar, aceste obiecte trebuie să fie
marcate pentru zi (prin vopsire) şi balizate pentru noapte (cu lămpi);

 interzicerea/eliminarea surselor de fum (arderea cărbunilor în centrale termice,
arderea deşeurilor etc.) - pentru asigurarea vizibilităţii;

 interzicerea/eliminarea surselor de ceaţă artificială (instalaţii/procese
tehnologice producătoare de noxe de orice tip - gaze, lichide, solide - care au
caracter de concentratori de vapori) - pentru asigurarea vizibilităţii;

 interzicerea/eliminarea oricăror amenajări care pot crea turbulenţe induse de
obstacole - pentru prevenirea pericolelor asupra operaţiunilor cu aeronave;

 controlul asupra structurii culturilor agricole şi asupra modalităţilor de
exploatare a acestora - pentru reducerea/eliminarea surselor de atragere a
păsărilor şi animalelor
sălbatice, respectiv a riscului de coliziune;

 interzicerea/eliminarea surselor de atragere/concentrare a păsărilor (terenuri
arate, resturi vegetale, gropi de gunoi, silozuri, activităţi de morărit) - pentru
reducerea pericolului reprezentat de păsări, respectiv a riscului de coliziune;

 interzicerea/eliminarea dispozitivelor cu fascicul laser, cu excepţia celor
utilizate în domeniul aeronautic; interzicerea/eliminarea luminilor periculoase,
derutante, înşelătoare (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase) - pentru
prevenirea riscului de confuzie şi/sau de orbire;

 interzicerea/eliminarea suprafeţelor foarte reflectorizante - pentru prevenirea
riscului de orbire;

 interzicerea lansării de focuri de artificii, lampioane şi înălţării de baloane sau
aeromodele - pentru prevenirea riscurilor de incendiu şi de coliziune;

 interzicerea/eliminarea surselor potenţiale de incendiu, explozie (staţii şi/sau
depozite de combustibili ori de materiale explozibile, aplicaţii pirotehnice) –
pentru reducerea pericolelor pe care le prezintă;

 semnalarea liniilor electrice aeriene, prin marcare pentru zi (vopsire, balize) şi
balizare pentru noapte (lumini), a firelor, respectiv a stâlpilor de traversare a
drumurilor naţionale, autostrăzilor şi cursurilor principale de apă - pentru
reducerea riscului de coliziune;

 identificarea şi interzicerea/eliminarea obstacolelor care obturează mijloacele
vizuale pentru navigaţia aeriană (inclusiv lămpile dispozitivelor luminoase de
apropiere) - pentru asigurarea vizibilităţii corespunzătoare a mijloacelor
respective;

 respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale reglementărilor aeronautice
aplicabile referitoare la activitatea şi mijloacele meteorologice (cerinţe tehnice
de amplasare, instalare, protecţie) - pentru determinarea şi evaluarea corectă
a condiţiilor meteorologice;

 identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective care, prin prezenţă sau
funcţionare, afectează ori pot afecta siguranţa zborului.
În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile se consideră obstacole cel

puţin acele obiecte care au o înălţime egală sau mai mare de 100,0 m faţă de cota
terenului.

b) SERVITUŢI AERONAUTICE DE BALIZARE
Servituţile aeronautice de balizare se referă la semnalarea prezenţei obstacolelor
care constituie un risc potenţial de coliziune pentru aeronave şi a zonelor de
aerodrom cu restricţii de utilizare.
Semnalizarea obstacolelor se realizează prin:
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 marcaje (vopsire specifică) sau balize (steguleţe, corpuri specifice) - pe timp
de zi cu vizibilitate bună;

 lumini specifice (balizare luminoasă) - pe timp de noapte sau de zi cu
vizibilitate redusă.

În zonele cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi balizate
pentru noapte obstacolele care:

 depăşesc/penetrează suprafeţele de limitare a înălţimii obstacolelor;
 prezintă pericol pentru zborul aeronavelor (coşuri de fum industriale, piloni

şi/sau stâlpi instalaţi pe proeminenţe de teren ori pe terasele unor clădiri
înalte, construcţii şi/sau instalaţii de mare gabarit, inclusiv clădirile
aeroportuare şi mijloacele CNS şi meteorologice.

În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile trebuie marcate pentru zi şi
balizate pentru noapte obstacolele care:

 au înălţimi de 45 m şi mai mari;
 au fost identificate, pe baza unei analize de specialitate, că prezintă pericol

pentru
zborul aeronavelor.

Liniile electrice aeriene cu înălţimea stâlpilor de peste 25 m şi care traversează
drumuri naţionale, autostrăzi, căi ferate sau cursuri principale de apă trebuie
semnalizate după cum urmează:

 conductorii din deschiderea de traversare, prin marcare pentru zi (cu
balize);

 stâlpii de traversare, prin marcare pentru zi (vopsire).
Stâlpii de traversare cu înălţimi de 45 m şi mai mari trebuie să fie balizaţi pentru zi
(vopsire) şi pentru noapte (lumini).
În cazurile stabilite pe baza unei analize de specialitate, conductorii din deschiderea
de traversare trebuie să fie marcaţi pentru zi (cu balize) şi pentru noapte (cu lumini
specifice).
Pentru siguranţa operării aeronavelor, zonele de aerodrom cu restricţii de utilizare:
piste şi căi de rulare închise (sau părţi ale acestora), zone inutilizabile, suprafaţa
pistei până la prag etc., trebuie semnalizate corespunzător pe timp de zi şi pe timp
de noapte, prin marcaje, panouri, balize şi lumini specifice.
Mijloacele vizuale utilizate (marcaje, panouri, balize, lumini) trebuie sa fie conforme
cu prevederile reglementărilor aeronautice de profil.

c) SERVITUŢI AERONAUTICE RADIOELECTRICE
Servituţile aeronautice radioelectrice se referă la necesitatea realizării sau menţinerii
degajării de orice obiective care, prin forme, dimensiuni, orientare, suprafeţe şi/sau
materiale folosite, pot perturba propagarea nedistorsionată în spaţiu a radiaţiei
electromagnetice emise sau recepţionate de mijloacele CNS şi meteorologice,
precum şi la prevenirea ori asigurarea protecţiei acestor mijloace contra diferitelor
radiaţii electromagnetice parazite emise sau generate de obiectivele respective.
Pe terenurile de aeronautică civilă şi în vecinătatea acestora (inclusiv în
perimetrul infrastructurilor aeroportuare şi în împrejurimi), siguranţa zborului
impune:

 stabilirea unor suprafeţe în jurul mijloacelor CNS şi meteorologice, în care sunt
interzise amplasarea şi utilizarea echipamentelor electrice, electrotehnice sau
electronice generatoare de perturbaţii electromagnetice, precum şi
existenţa/amplasarea obiectelor de orice natură (construcţii, autovehicule,
denivelări de teren) - pentru prevenirea modificării parametrilor operaţionali ai
mijloacelor respective;
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 stabilirea poziţiilor de aşteptare pe căile de rulare spre pistă în corelaţie directă
cu forma şi dimensiunile zonelor sensibile ILS şi, consecutiv, amplasarea
mijloacelor vizuale aferente (marcaje, barete-stop) în afara acestor zone -
pentru prevenirea accesului vehiculelor şi/sau aeronavelor în zonele
respective şi, implicit, evitarea modificării inacceptabile a semnalului ILS;

 instituirea unui regim de control şi limitare asupra dimensiunilor, formelor şi
poziţiei/orientării diferitelor obiecte (clădiri, panouri) - pentru prevenirea
reflexiilor parazite ale radiaţiei electromagnetice şi, implicit, conservarea
performanţelor operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice;

 înlocuirea/eliminarea materialelor metalice utilizate la realizarea
componentelor diferitelor obiecte (faţade, învelitori, împrejmuiri) - pentru
prevenirea reflexiilor parazite ale radiaţiei electromagnetice şi, implicit,
conservarea performanţelor operaţionale ale mijloacelor CNS şi
meteorologice;

 considerarea frecvenţei, directivităţii şi puterii de emisie a staţiilor de emisie
(radio, TV) - pentru prevenirea interferenţelor cu frecvenţele aeronautice;

 interzicerea/eliminarea surselor de perturbaţii electromagnetice (acţionări
electrice de forţă, sudură electrică, reţele TV prin cablu) - pentru asigurarea
compatibilităţii radioelectrice, respectiv a funcţionării la parametri nominali a
mijloacelor CNS şi meteorologice;

 identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective (surse de radiaţie
invizibilă, obiecte mobile sau fixe) care, prin prezenţă sau funcţionare, pot
perturba sau afecta buna funcţionare radioelectrică şi performanţa mijloacelor
CNS şi meteorologice.

d) ALTE SERVITUŢI AERONAUTICE
Terenurile de aeronautică civilă şi vecinătăţile lor, în special perimetrele
infrastructurilor aeroportuare şi împrejurimile acestora, se află sub incidenţa unor
servituţi aeronautice civile referitoare la:

 identificarea tuturor obstacolelor semnificative şi includerea acestora într-o
bază de date specifică - pentru stabilirea densităţii obstacolelor şi evaluarea
riscului de coliziune;

 verificarea din zbor, când este cazul, a parametrilor operaţionali ai mijloacelor
CNS - pentru menţinerea condiţiilor de siguranţă a zborului;

 evaluarea, unde este cazul, a implicaţiilor prezenţei în apropiere a unor reţele
rutiere şi/sau feroviare cu trafic greu, intens, atât sub aspectul obstacolării
(gabaritul autovehiculelor şi al garniturilor de tren), cât şi sub aspectul
influenţei radioelectrice asupra bunei funcţionări a mijloacelor CNS şi
meteorologice (mase metalice considerabile, aflate în mişcare sau staţionare)
- pentru stabilirea şi aplicarea măsurilor operaţionale care se impun;

 identificarea amplasării şi utilizării dispozitivelor pirotehnice/explozive cu
detonare prin telecomandă radio - pentru adoptarea măsurilor de coordonare
a activităţilor cu deţinătorii/utilizatorii dispozitivelor respective şi prevenirea
detonării accidentale produse de radiaţiile radioelectrice emise de
echipamente aeronautice de la sol sau de la bordul aeronavelor care
operează în zonă;

 posibilitatea ca unele terenuri aflate în vecinătatea aeroporturilor să facă, în
condiţiile legii, subiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în
legătură cu dezvoltarea aeroporturilor respective;
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 identificarea şi interzicerea/eliminarea altor obiective care, prin prezenţă sau
funcţionare, afectează sau pot afecta siguranţa zborului şi activităţilor
aeronautice;

 impunerea de către AACR a unor restricţii locale suplimentare, determinate de
condiţii specifice, particulare.

3.11.5.5.3. Zone cu servituți aeronautice civile.

În funcţie de particularităţile fiecărui teren de aeronautică civilă, proiecţiile orizontale
ale suprafeţelor de limitare a obstacolelor, ale suprafeţelor de protecţie a procedurilor
de apropiere instrumentală, ale suprafeţelor de protecţie a mijloacelor de navigaţie
aeriană, ale altor categorii de suprafeţe sau cerinţe aeronautice (după caz) definesc
la sol (forma, dimensiuni, orientare) zona corespunzătoare aflată sub incidenţa
servituţilor aeronautice civile.
Definirea zonelor cu servituţi aeronautice civile implică precizarea următoarelor
elemente: amplasare, formă, orientare, dimensiuni/limite, caracteristici/condiţii,
restricţii, obligaţii.
Elementele/Caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile pot suferi modificări
în timp, ca urmare a modificării prevederilor reglementărilor aeronautice naţionale şi
internaţionale aplicabile, dezvoltării terenurilor de aeronautică civilă, modernizării
mijloacelor CNS şi meteorologice.

Zonele cu servituţi aeronautice civile sunt:
1. Zonele de siguranţă asociate unui aerodrom, definite în funcţie de:

a) caracteristicile fizice şi de operare ale aerodromului;
b) caracteristicile suprafeţelor de limitare a obstacolelor;
c) caracteristicile suprafeţelor de protecţie a procedurilor de zbor instrumental;
d) amenajarea şi dotarea tehnică de referinţă ale aerodromului;
e) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor CNS şi meteorologice din
zona de aerodrom;
f) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a aerodromului şi a mijloacelor
de navigaţie aeriană aferente;
g) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale
aplicabile;

2. Suprafeţe şi zone de protecţie asociate mijloacelor CNS şi meteorologice,
definite în funcţie de:

a) tipul şi caracteristicile tehnice ale mijloacelor în cauză;
b) caracteristicile suprafeţelor şi zonelor de protecţie ale mijloacelor
respective;
c) programul de dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor CNS şi
meteorologice;
d) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale
aplicabile;

3. Spaţiul aerian controlat din vecinătatea aerodromurilor, definit în funcţie de:
a) criteriile operaţionale specifice;
b) reţeaua căilor aeriene;
c) caracteristicile volumelor de acoperire ale mijloacelor CNS şi meteorologice;
d) programul de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aeronautic civil;
e) cerinţele reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale
aplicabile.
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Zone de protecţie asociate amplasamentelor unităţilor de control al traficului aerian
şi centrelor de informare a zborurilor, definite de tipul şi caracteristicile tehnice ale
mijloacelor CNS şi meteorologice şi de programele de dezvoltare specifice.
Suprafeţe şi zone de protecţie radioaltimetru stabilite înaintea pragului unei piste
cu apropiere de precizie. Suprafeţe şi zone de protecţie a dispozitivului luminos de
apropiere stabilite înaintea pragului unei piste cu apropiere de precizie.

3.11.5.5.4. Zone de siguranță

Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de
siguranţă:

1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane:
 banda pistei de decolare-aterizare;
 prelungiri de oprire;
 prelungiri degajate;
 suprafaţa de siguranţă la capătul pistei;
 banda căilor de rulare;

În perimetrul aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi) - suprafaţa de siguranţă
care încadrează FATO. Zonele corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă
menţionate la alin. (1) fac obiectul reglementărilor aeronautice privind controlul
obstacolelor, certificarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor/heliporturilor şi
condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele cu
servituţi aeronautice civile.

În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate mai sus, sunt
interzise:

 amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi fără avizul AACR
(inclusiv împrejmuiri, căi de rulare, platforme, mijloace CNS şi meteorologice);

 denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările
aeronautice de profil;

 prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor CNS şi
meteorologice care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie
să aibă structuri constructive şi/sau de montaj frangibile;

 vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează
concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice;

 trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna
desfăşurare a activităţilor aeronautice;

 prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloacele CNS şi
meteorologice;

 accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor;
 sursele potenţiale de incendiu, de explozie;
 orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de

aerodrom.

Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de
siguranţă:
1) în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane:

 suprafaţa orizontală exterioară;
 suprafaţa conică;
 suprafaţa orizontală interioară;
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 suprafaţa de apropiere;
 suprafaţa interioară de apropiere;
 suprafaţa de tranziţie;
 suprafaţa interioară de tranziţie;
 suprafaţa de aterizare întreruptă;
 suprafaţa de urcare la decolare;

2) în vecinătatea aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi):
 aria de siguranţă;
 suprafaţa de apropiere;
 suprafaţa de tranziţie;
 suprafaţa de urcare la decolare;
 prelungire degajată.

Zonele corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă fac obiectul reglementărilor
aeronautice privind controlul obstacolelor, certificarea şi exploatarea tehnică a
aerodromurilor/heliporturilor şi condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru
obiectivele aflate în zonele cu servituţi aeronautice civile.
În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor de siguranţă precizate mai
sus, sunt interzise fără avizul prealabil al AACR:

 amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi (inclusiv construcţii
şi echipamente/instalaţii destinate activităţilor aeronautice);

 realizarea de construcţii sau instalaţii, precum şi desfăşurarea de activităţi
care, prin natura lor ori prin procesul de funcţionare, afectează sau pot afecta
siguranţa zborului (obiective care produc fum ori ceaţă artificială, obiective
care generează turbulenţe/curenţi de aer, sisteme de iluminat care pot
determina confuzii în identificarea dispozitivului luminos de apropiere şi/sau a
sistemului de balizare luminoasă a elementelor de infrastructură amenajate
pentru decolarea- aterizarea aeronavelor (avioane, elicoptere);

 amplasarea şi funcţionarea surselor de emisie care pot produce interferenţe
sau perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS;

 amplasarea şi exploatarea obiectivelor care atrag şi favorizează concentrarea
păsărilor sau animalelor sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, culturi agricole
neadecvate, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare);

 orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.
Cerinţele de limitare a obstacolelor aplicabile unui aerodrom pentru avioane se
diferenţiază în funcţie de caracteristicile fizice ale pistei (pistelor) aerodromului şi de
tipul operaţiunilor aeriene executate sau avute în vedere să se execute, pe baza unui
cod de referinţă, care asociază date privind facilităţile de infrastructură şi tipurile de
aeronave care ar putea opera pe aerodromul respectiv.
Codul de referinţă al aerodromului se compune din două elemente:

 o cifră de cod, reflectând distanţa de referinţă a aeronavei;și
 o literă de cod, reflectând anvergura aripilor şi ecartamentul (distanţa dintre

flancurile exterioare ale anvelopelor) trenului principal de aterizare.
Codul de referinţă al aerodromului este prezentat în tabelul următor:
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3.11.5.5.5. Zone de protecție

3.11.5.5.5.1. Suprafețe și zone de protecție ale mijloacelor CNS și meteorologice

Cu scopul prevenirii influenţelor negative asupra performanţelor operaţionale ale
mijloacelor de navigaţie aeriană şi/sau meteorologice, în vecinătatea acestora se
stabilesc următoarele suprafeţe de protecţie:

 suprafeţe de protecţie ILS constituite din suprafeţele critice ILS Loc (LLZ) şi
ILS GP şi suprafeţele sensibile ILS Loc (LLZ) şi ILS GP, zone de protecţie ILS;

 suprafeţe şi zone de protecţie aferente sistemelor de supraveghere (mijloace
CNS de tip SSR, PSR şi WAM);

 suprafeţe şi zone de protecţie VOR (mijloace CNS DVOR şi CVOR);
 suprafeţe şi zone de protecţie DME/N;
 suprafeţe şi zone de protecţie NDB;
 suprafeţe şi zone de protecţie Marker;
 suprafeţe şi zone de protecţie a mijloacelor de comunicaţii;
 suprafeţe de protecţie a mijloacelor meteorologice.

Zonele corespunzătoare suprafeţelor şi zonelor de protecţie fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind protecţia, omologarea şi autorizarea mijloacelor
CNS şi meteorologice.
Adiţional, faţă de suprafeţele şi zonele de protecţie specificate, se definesc ca zone
de protecţie:

 volumele aeriene necesare comunicaţiilor radio sol-sol de date tip punct la
punct, efectuate prin intermediul radioreleelor/radiolinkurilor/radiomodemurilor,
între mijloacele CNS şi/sau meteorologice şi concentratoare de date la sol,
utilizate atunci când legăturile de date terestre nu pot fi puse în operă.
Dimensiunile geometrice ale acestor zone de protecţie - volume aeriene de
formă elipsoidală - sunt definite în funcţie de caracteristicile tehnice ale
echipamentelor radio de transmisie/recepţie punct la punct şi de cele ale
sistemelor de antene aferente acestora;

 traseele cablurilor supraterane şi/sau subterane aferente mijloacelor CNS şi
meteorologice.

În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie
aferente mijloacelor CNS şi meteorologice nu pot fi amplasate, construite şi/sau
instalate niciun fel de obiective noi fără avizul AACR.
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3.11.5.5.5.2. Spațiul aerian controlat din vecinătatea aerodromurilor

Cu scopul asigurării controlului traficului aerian din vecinătatea aerodromurilor, în
spaţiul aerian aferent se stabilesc, următoarele structuri de spaţiu aerian controlat:

 zona de control de aerodrom/CTR (conf. AIP România, secţiunea AD 2);
 regiune terminală de control/TMA (conf. AIP România ENR 2.1-3).

Structurile de spaţiu aerian controlat, inclusiv cele menţionate la alin. (1), fac obiectul
reglementărilor aeronautice privind procedurile de navigaţie aeriană.
În interesul siguranţei traficului aerian, al protejării rutelor de plecare/sosire
instrumentală standard (SID/STAR), al procedurilor de apropiere instrumentală
şi de decolare, al MRVA, al MSA, al AMA în structurile de spaţiu aerian controlat
precizate la pct. 3.5.1 alin. (1) sunt interzise fără avizul AACR:

 amplasarea de obstacole/ obiective de orice fel care, prin prezenţă sau
funcţionare, implică risc de coliziune şi/sau pot afecta regularitatea traficului
aerian;

 concentrarea de obstacole peste limita/ densitatea maximă reglementată.

3.11.5.5.5.3. Suprafețe și zone de protecție a radioaltimetrului

În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie a
radioaltimetrului nu pot fi amplasate, construite şi/sau instalate niciun fel de obiective
noi fără avizul AACR.

3.11.5.5.5.4. Suprafețe și zone de protecție a dispozitivului luminos de apropiere

În interesul siguranţei navigaţiei aeriene, în suprafeţele şi zonele de protecţie a
dispozitivului luminos de apropiere, inclusiv traseele cablurilor supraterane şi/sau
subterane aferente, nu pot fi amplasate, construite şi/sau instalate niciun fel de
obiective noi fără avizul AACR.
Caracteristicile zonelor de protecţie a radioaltimetrului și dispozitivului luminos de
apropiere sunt prezentate în anexa nr. 1 (tabelul nr. 1.3).
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3.11.5.5.6. Elemente și caracteristici tipice ale suprafețelor și zonelor de
protecție aferente mijloacelor CNS și meteorologice

În limitele zonelor cu servituţi aeronautice civile asociate mijloacelor CNS şi
meteorologice, prezenta anexă defineşte suprafeţe şi zone de protecţie specifice
fiecărui tip de mijloc CNS şi platformelor meteorologice, precum şi volume de spaţiu
protejat asociate acestor suprafeţe şi zone.
În interesul siguranţei zborului, în interiorul suprafeţelor şi zonelor de protecţie
delimitate conform prezentei anexe, realizarea obiectivelor noi este permisă numai
cu avizul AACR, emis în condiţiile în care, în urma evaluării tehnice realizate, rezultă
că nu sunt influenţaţi parametrii nominali de funcţionare şi performanţele operaţionale
ale mijloacelor CNS şi meteorologice.
Solicitarea şi emiterea avizului se efectuează în conformitate cu Reglementarea
aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente
obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot
constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe
teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015, aprobată prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 731/2015.
Metodologia de evaluare tehnică de către AACR a impactului
obiectivului/obiectivelor supuse avizării, asupra mijloacelor CNS, din punctul
de vedere al compatibilităţii radioelectrice, se aprobă prin decizie a directorului
general al AACR şi se publică pe site-ul AACR.

3.11.5.5.6.1. Volumul de spațiu protejat pentru mijloacele CNS omnidirecționale

Pentru mijloacele CNS omnidirecţionale se consideră că volumul de spaţiu protejat
este compus, la modul general, din următoarele corpuri geometrice intersectate între
ele (figurile 2.2 şi 2.3):
- un cilindru de rază r (cilindrul 1), a cărei bază începe la nivelul solului şi în

centrul căreia se află poziţionat mijlocul CNS. Suprafaţa generată de conturul
pe sol al acestui cilindru îl reprezintă suprafaţa de protecţie a mijlocului CNS,
în interiorul căreia amplasarea obiectivului/ obiectivelor supus(e) evaluării nu
este permisă, conform definiţiei de la pct. 1.4.1, poziţia (30) din reglementare;

- un con de rază R, cu vârful situat în centrul bazei cilindrului 1 şi având unghiul
la vârf ττ-2α;

- un cilindru de rază j (cilindrul 2), a cărui bază se află la cota h faţă de nivelul
solului

- şi intersectează conul de rază R. Zona de protecţie este cuprinsă între
suprafaţa de protecţie şi proiecţia ortogonală a acestui cilindru pe sol care
reprezintă limita zonei de protecţie.

- În procesul de evaluare tehnică se va utiliza volumul de spaţiu definit anterior
pentru mijloacele CNS DVOR şi CVOR.

Pentru celelalte mijloace CNS omnidirecţionale se va utiliza în procesul de evaluare
tehnică un volum de spaţiu simplificat, obţinut din cilindru de rază r (cilindrul 1)
intersectat cu conul de rază R. În acest caz, suprafaţa generată de conturul pe sol al
acestui cilindru reprezintă suprafaţa de protecţie, iar proiecţia ortogonală a bazei
conului pe sol determină limita zonei de protecţie, zona de protecţie fiind cuprinsă
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între suprafaţa de protecţie şi limita zonei de protecţie.
În situaţia în care, datorită formei reliefului pe care este amplasat mijlocul CNS
omnidirecţional, obiectivul/obiectivele supus(e) avizării este/sunt poziţionat(e) în
interiorul suprafeţei de protecţie aferente acestui mijloc, dar ele nu penetrează planul
orizontal ce conţine proiecţia ortogonală la sol a sistemului de antene al mijlocului
CNS, se consideră că obiectivul/obiectivele supus(e) avizării este/sunt situat(e) în
zona de protecţie a mijlocului CNS omindirecţional şi amplasarea acestora este
permisă condiţionat de rezultatul evaluării realizate de către AACR.

NOTĂ 1:
Această situaţie particulară poate apărea în cazul mijloacelor CNS omnidirecţionale
amplasate în munţi, pe dealuri abrupte, deasupra unor râpe, iar obiectivul/obiectivele
supus(e) avizării este/sunt poziţionat(e) la cote naturale ale solului inferioare, raportat
la cota naturală la sol a mijlocului CNS.
De asemenea, această situaţie particulară poate apărea în cazul mijloacelor CNS
omnidirecţionale amplasate pe clădiri, iar obiectivul/obiectivele supus(e) avizării
este/sunt poziţionat(e) la cote naturale ale solului inferioare, raportat la cota la care
este amplasat mijlocul CNS.
În situaţia în care, în suprafaţa de protecţie aferentă unui mijloc CNS omnidirecţional,
există obiective deja construite în urma unor avize de construire emise de către
AACR şi/sau există obiective construite anterior amplasării mijlocului CNS respectiv,
iar obiectivul/obiectivele nou/noi supus(e) avizării este/sunt astfel poziţionat(e) încât
nu există vizibilitate directă între sistemul de antene al mijlocului de radionavigaţie şi
obiectiv/obiective, acestea fiind obturate în întregime de obiectivele deja construite,
se consideră că obiectivul/obiectivele supus(e) avizării este/sunt situat(e) în zona de
protecţie a mijlocului de radionavigaţie omnidirecţional şi amplasarea acestora este
permis condiţionat de rezultatul evaluării realizate de către AACR.

NOTĂ 2:
Situaţia particulară, de amplasare de noi mijloace CNS în zone în care există
obiective deja construite, poate apărea din considerente tehnice şi operaţionale, cu
scopul protejării navigaţiei aeriene civile. Spre exemplu, dotarea unei zone terminale
aferente unui/unor aerodrom/aerodromuri existent(e) cu sisteme DME/N sau senzori
WAM.
Pentru mijloacele CNS de tip NAV, COM şi SUR, valorile parametrilor de calcul
corespunzători figurilor 2.2 şi 2.3 se regăsesc în tabelele nr. 2.1, 2.2 şi 2.3.
Evaluarea tehnică din punctul de vedere al compatibilităţii radioelectrice a impactului
obiectivului/obiectivelor supus(e) avizării amplasate în interiorul zonei de protecţie se
va executa considerându-se că limita acestei zone este un cerc cu raza 15.000 m,
având centrul în punctul în care proiecţia centrului de radiaţie al sistemului de antene
al mijlocului CNS omnidirecţional înţeapă planul orizontal ce conţine zona de
protecţie.

Figura 2.2 - Diagrama utilizată pentru evaluarea protecţiei mijloacelor CNS cu
radiaţie omnidirecţională - vedere în spaţiu.
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Figura 2.3 - Diagrama utilizată pentru evaluarea protecţiei mijloacelor CNS cu
radiaţie omnidirecţională - secţiunea A-A

Tabelul nr. 2.1 - Mijloace CNS cu radiaţie omnidirecţională/NAV
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Tabelul nr. 2.2 - Mijloace CNS cu radiaţie omnidirecţională/COM

Tabelul nr. 2.3 - Mijloace CNS cu radiaţie omnidirecţională/SUR

3.11.5.5.7. Condiții de avizare a documentațiilor tehnice aferente obiectivelor
care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană și/sau care pot
afecta siguranța zborului

Obiectivele de orice fel din zonele cu servituţi aeronautice civile care depăşesc
limitele de înălţime specifice zonelor respective şi/sau care afectează sau pot afecta
parametrii nominali de funcţionare şi/sau performanţele operaţionale ale mijloacelor
CNS şi meteorologice, reprezintă obstacole pentru navigaţia aeriană.
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Pot fi exceptate de la prevederile alin. (1), din punct de vedere geometric şi
operaţional, cazurile în care AACR stabileşte, pe baza unei analize de specialitate,
că obiectivul în cauză nu constituie obstacol pentru navigaţia aeriană în conformitate
cu prevederile RACR-AD-PETA, RACR-AD-PETH şi Doc. OACI 8168 PANS OPS,
ediţiile în vigoare.
Analiza aeronautică a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele din zone cu
servituţi aeronautice civile şi evaluarea impactului asupra siguranţei zborului
se aplică pentru fiecare situaţie în parte şi se efectuează astfel:

a) în zonele cu servituţi aeronautice civile pentru care programele de dezvoltare
ale aeroporturilor/aerodromurilor prevăd modificarea condiţiilor operaţionale se
aplică limitarea/condiţia cea mai restrictivă ce rezultă din raportarea la
următoarele 3 tipuri de suprafeţe de obstacolare:

i. geometrică, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări, ale
Anexei 14 OACI şi ale documentelor complementare;

ii. electromagnetică, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări,
ale Anexei 10 OACI şi ale documentelor complementare;

iii. operaţională, în conformitate cu cerinţele Doc. OACI 8168 PANS OPS
şi ale documentelor complementare;

b) în zonele cu servituţi aeronautice civile pentru care programele de dezvoltare
ale aeroporturilor/aerodromurilor nu prevăd modificarea condiţiilor operaţionale
se aplică limitarea/condiţia cea mai restrictivă ce rezultă din raportarea la
suprafeţele de obstacolare prevăzute la lit. a) pct. (ii) şi (iii);

c) în absenţa informaţiilor referitoare la programele de dezvoltare ale
aeroporturilor/aerodromurilor, pentru zonele cu servituţi aeronautice civile se
aplică limitarea/condiţia cea mai restrictivă de la lit. a).

Pentru facilitarea identificării de către autorităţile administraţiei publice locale a
amplasamentelor aflate sub incidenţa servituţilor aeronautice civile şi a înălţimilor
peste care obstacolele corespondente trebuie evaluate şi avizate de AACR corelat cu
zonele de siguranţă definite la pct. 3.3, în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane
se consideră zonele de referinţă cu următoarele caracteristici generale:
Zona I:
- suprafaţă trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în prelungirea

axului);
- baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei;
- simetrică faţă de prelungirea axului pistei;
- evazare spre exterior: 15°;
- extindere/distanţă orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcţia axului

pistei: 8.500 m până la 15.000 m, în funcţie de categoria operaţiunilor de
apropiere la aterizare;

- înălţimea bazei mari a trapezului la 8.500 m: +30,0 m faţă de cota
aerodromului 0,0 m (panta 1:285 de la marginea benzii pistei, spre exterior);

- pentru înălţimi în sectorul 8.500 m - 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0
m.

Sunt necesare solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona I cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.
Zona II:
- suprafaţă conică, din care se exclude Zona I;
- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie:

4.500 m, exclusiv Zona I (lăţimea benzii pistei: 150 m stânga/dreapta faţă de
axul pistei);

- înălţimea marginii exterioare: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m (pantă
1:150 de la marginea benzii pistei, spre exterior).
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Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona II cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.
Zona III:
- suprafaţă orizontală care începe de la extremitatea Zonei II şi din care se

exclude Zona I;
- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie:

8.500 m (exclusiv Zona I şi Zona II);
- înălţimea suprafeţei: +30,0 m faţă de cota aerodromului (0,0 m).

Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona III cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.
Zona IV:
- suprafaţă conică, începând de la extremitatea Zonei III şi din care se exclude

sectorul Zonei I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz;
- extindere/distanţă orizontală: în orice direcţie, până la limita CTR/TMA;
- interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 45,0 m faţă de cota

aerodromului (0,0 m).
Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona IV cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.
În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III şi IV, interesează obstacolele cu
înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului.
În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III şi IV, este necesară solicitarea şi
obţinerea avizelor AACR pentru toate obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de
100,0 m faţă de cota terenului.
În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile
asociate aerodromurilor pentru avioane, realizarea de obiective noi este
permisă numai cu avizul AACR, după cum urmează:
În Zona I, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport:

a) amenajări diverse (denivelări de teren, împrejmuiri);
b) instalaţii aeroportuare diverse (dispozitivul luminos de apropiere);
c) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice de aeroport;
d) orice fel de obiective cu destinaţie aeronautică din suprafeţele şi zonele
critice şi sensibile ILS, din suprafeţele şi zonele de protecţie ale mijloacelor de
radionavigaţie;
e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă.

În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente
perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport):

a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori
metalice, împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice);
c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar
constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
d) pasaje rutiere supraînălţate;
e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare, iazuri piscicole/luciuri de apă rezultate în urma excavărilor
controlate);
f) staţii radio (radiodifuziune, TV);
g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
şi/sau meteorologice (acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
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i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau
depozite de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în
sus (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau
rachetomodele;
l) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În zona dispozitivului luminos de apropiere şi a traseelor de cabluri
supraterane şi/ sau subterane aferente:

a) clădiri, obiecte, structuri şi/sau amenajări diverse (inclusiv garduri, parapeţi
etc.);
b) pomi, arbori etc.;
c) iluminat public, firme/reclame luminoase etc.;
d) căi de acces/tranzit pentru (auto) vehicule, animale şi/sau persoane;
e) canale, conducte subterane diverse, excavaţii etc.;
f) alte obiective care prin prezenţă sau funcţionare pot ecrana luminile
dispozitivului sau pot afecta buna funcţionare a acestuia.

În Zona II, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport:
a) sisteme rutiere (pistă de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme);
b) clădiri (aerogară, hangar, ateliere, depozite) şi amenajări diverse (inclusiv
împrejmuiri, parapete antizgomot);
c) instalaţii aeroportuare diverse, inclusiv stâlpii pentru iluminatul platformei;
d) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă.

În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente
perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport):

a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori
metalice, împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice);
c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar
constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
d) pasaje rutiere supraînălţate;
e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare, iazuri piscicole/luciuri de apă rezultate în urma excavărilor
controlate);
f) staţii radio (radiodifuziune, TV);
g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori;
h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
sau meteorologice (acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau
depozite de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în
sus (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
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k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau
rachetomodele;
l) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În Zona III:
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene)
care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale
semnificative pentru navigaţia aeriană;
c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare);
d) staţii radio (radiodifuziune, TV);
e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
(acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În Zona IV:
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene)
care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale
semnificative pentru navigaţia aeriană;
c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare);
d) staţii radio (radiodifuziune, TV);
e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
(acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile
asociate heliporturilor de suprafaţă şi heliporturilor în terasă, în particular
zonele de urcare la decolare/apropiere şi de tranziţie, realizarea de obiective
noi este permisă numai cu avizul AACR, pentru:

 instalaţii şi amenajări de heliport diverse;
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 modernizare şi/sau dezvoltare de heliport;
 obiective care depăşesc înălţimea admisibilă;
 obiective care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole

locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
 obiective care produc fum ori ceaţă artificială;
 obiective care generează turbulenţe/curenţi de aer;
 trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii

electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
 deschidere de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian

permanente;
 instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
 activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/ sau

depozite de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
 utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în

sus (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
 lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau

rachetomodele;
 alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile
asociate mijloacelor CNS şi meteorologice, realizarea obiectivelor noi este
permisă numai cu avizul AACR, după cum urmează:

1) În suprafeţele critice şi sensibile ILS sunt permise numai amenajări,
lucrări şi activităţi asupra facilităţilor cu destinaţie aeronautică stabilite prin
reglementările specifice aplicabile şi care sunt absolut necesare în perimetrul
acestor suprafeţe, astfel încât să nu fie influenţaţi parametrii nominali de
funcţionare ai mijloacelor CNS ILS şi să nu fie afectată siguranţa aeronavelor
în zbor.
2) În alte suprafeţe şi zone de protecţie decât cele prevăzute la subpct.
4.6.1 sunt permise numai obiectivele pentru care, în urma evaluării tehnice
realizate de AACR în cadrul procedurii de avizare, rezultă că nu sunt
influenţaţi parametrii nominali de funcţionare şi performanţele operaţionale ale
mijloacelor CNS si meteorologice.

În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate
unităţilor de control al traficului aerian şi centrelor de informare a zborurilor nu se
admit obiective noi care pot afecta funcţionarea în parametri nominali şi
performanţele operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice utilizate pentru
furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi/sau de control al traficului aerian.
În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile mai sus definite sunt necesare
avizele AACR la documentaţiile tehnice (inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de
execuţie/instalare, după caz), pentru obiective cum sunt:

 obstacole cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului;
 construcţii/structuri izolate (piloni, coşuri de fum, sonde) care nu depăşesc

înălţimea de 100,0 m, dar constituie obstacole locale semnificative;
 trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii

electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
 deschidere, dezvoltare sau modernizare de

aerodromuri/aeroporturi/heliporturi;
 deschidere, dezvoltare sau modernizare de terenuri de aviaţie generală sau

de lucru aerian permanente;
 instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
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 alte obiective care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot
afecta siguranţa zborului.

Datele referitoare la reglementările din zonele cu servituți aeronautice, se
regăsesc, conform legii, și în Regulamentul local de urbanism al PUG Pecica,
jud. Arad, la capitolul VI.4 – Zone cu servituți aeronautice, care face parte din
prezentul proiect.

3.11.5.5.8. Emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din
zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot
constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța
zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României

Condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru construcţii, amenajări, activităţi,
etc. în zone cu servituţi aeronautice civile sunt prevazute in reglementarile
aeronautice civile in vigoare.
Fiecare zonă protejată în interes aeronautic este individualizată prin forma şi
dimensiunile/extremităţile sale, prin servituţile aeronautice civile sub incidenţa cărora
se află, precum şi prin regimul de utilizare permis, compatibil cu servituţile respective
şi cu programele/proiectele de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aviaţiei
civile.
Avizele la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi
aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia
aeriană ori pot afecta siguranţa zborului se emit de AACR la cererea beneficiarilor/
titularilor (unităţi de aviaţie civilă, persoane juridice sau fizice), în nume propriu sau
prin împuterniciţi legal, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile.
AACR emite avize pentru:
Documentaţii de amenajare a teritoriului:

a) planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN);
b) planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ);
c) planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ);
d) planul de amenajare a teritoriului zonal regional (PATZR).

Documentaţii de urbanism:
a) planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG);
b) planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ);
c) planul urbanistic de detaliu (PUD);
d) planuri de mobilitate urbană (PMU).

Documentaţii tehnice pentru amplasarea noilor obiective de investiţii şi
modificarea celor existente:

a) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(DTAC);
b) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare

(DTAD);
c) studii de fezabilitate (SF);
d) documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI);
e) documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor (DTOE).

AACR nu avizează materialele de construcţii, studiile geotehnice, tehnologiile de
reparaţii, determinările în domeniul construcţiilor, acestea trebuind să facă obiectul
unor studii de specialitate, elaborate corespunzător cerinţelor în domeniul
construcţiilor privind structurile rutiere.
În vederea emiterii avizului de către AACR, solicitantul, în nume propriu sau prin
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împuterniciţi legal, cu respectarea prevederilor legale, depune în condiţiile stabilite de
AACR şi publicate pe pagina proprie de internet, inclusiv afişare la sediu, o
documentaţie.
Conţinutul şi structura documentaţiei care se depune la AACR în vederea emiterii
avizului se aprobă prin decizie a directorului general al AACR, care se publică pe
site-ul propriu, www.caa.ro.

3.11.5.5.9. Dispoziții finale

AACR defineşte servituţile de aeronautică civilă şi caracteristicile zonelor cu servituţi
aeronautice civile (zone de siguranţă, zone de protecţie, regiuni de control), precum
şi condiţiile de realizare şi utilizare a diferitelor obiective în zonele respective,
împreună cu restricţiile asociate.
Faţă de datele/elementele prezentei reglementări, AACR poate impune cerinţe şi/
sau restricţii locale suplimentare, determinate de condiţiile specifice ale terenurilor de
aeronautică civilă, de procedurile de zbor instrumental şi altitudinile minime MRVA,
MSA, AMA şi/sau de particularităţile funcţionale şi operaţionale ale mijloacelor CNS şi
meteorologice, cu respectarea prevederilor reglementărilor specifice aplicabile.
În zonele cu servituţi aeronautice civile sunt interzise, fără avizul AACR, amplasarea
şi realizarea de obiective noi, precum şi desfăşurarea de activităţi care afectează sau
pot afecta siguranţa zborului.
La emiterea avizelor de specialitate, AACR analizează documentaţiile tehnice
aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile în conformitate cu
prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile, cu
alte specificaţii tehnice şi operaţionale relevante (după caz).
AACR evaluează implicaţiile/efectele noilor obiective asupra siguranţei zborului.
La emiterea avizelor AACR pentru realizarea unor obiective în perimetrul terenurilor
de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor terenurilor
respective, însoţit de o evaluare a implicaţiilor/efectelor asupra siguranţei zborului şi
securităţii aeronautice.
În situaţia în care solicitantul avizului optează pentru o contraexpertiză tehnică,
aceasta poate fi efectuată numai de o terţă entitate autorizată/certificată/acreditată
de către AACR sau o altă autoritate aeronautică naţională a unui stat UE sau OACI.
Documentaţiile tehnice trebuie elaborate de agenţi aeronautici civili specializaţi, cu
respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile.
Pentru declararea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi instituirea regimului de
protecţie corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale vor include aceste
zone în planurile de urbanism generale şi zonale şi vor integra datele specifice
referitoare la caracteristici, restricţii, obligaţii, condiţii/posibilităţi de utilizare (inclusiv
culturile şi lucrările agricole permise pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru
prevenirea pericolului concentrării păsărilor şi animalelor sălbatice).
Planurile de urbanism generale şi zonale, incluzând zonele cu servituţi aeronautice
civile, trebuie avizate de către AACR.
Dacă zonele cu servituţi aeronautice civile se extind peste mai multe unităţi
administrativ-teritoriale, procedura indicată la alin. (1) şi (2) trebuie să fie derulată de
fiecare dintre autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit părţii care îi
revine, astfel încât să se asigure continuitatea zonelor integrale şi unitatea regimului
de protecţie instituit.
În cazul obiectivelor existente care afectează siguranţa zborului şi pentru care nu sau
obţinut în prealabil, potrivit normelor legale, avizele AACR necesare, autorităţile
administraţiei publice locale şi alte autorităţi/instituţii ale statului abilitate, după caz,



430

vor întreprinde demersurile necesare pentru desfiinţarea necondiţionată a
obiectivelor respective, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
În cazul sesizării de către organele abilitate a existenţei în zone cu servituţi
aeronautice civile a unor obiective pentru care nu s-au obţinut în prealabil avizele
AACR corespunzătoare, dacă AACR stabileşte, pe baza unor studii aeronautice
asumate de agenţi aeronautici autorizaţi de AACR (de exemplu: furnizori servicii
proiectare proceduri de zbor instrumental recunoscuţi de către AACR, în cazul
protecţiei procedurilor de zbor instrumental sau altitudinilor minime MRVA, MSA,
AMA), că obiectivele respective nu afectează siguranţa zborului, se pot solicita şi
obţine avizele AACR necesare pentru intrarea în legalitate.
În cazul extinderii unor terenuri de aeronautică civilă sau al deschiderii altor
asemenea terenuri, pentru obiectivele existente care afectează activitatea
aeronautică, AACR va stabili, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale
implicate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, măsurile
necesare pentru respectarea condiţiilor de siguranţă a zborului.
Organizaţiile care administrează drumuri cu tronsoane destinate decolăriiaterizării
aeronavelor în situaţii speciale/de urgenţă trebuie să deţină avize AACR pentru
tronsoanele cu utilizare aeronautică.
Realizarea/Instalarea, întreţinerea şi supravegherea marcajelor pentru zi şi a
balizajelor pentru noapte se asigură de către deţinătorii obiectivelor respective.
Proprietarii terenurilor pe care există obiective care necesită marcare pentru zi şi/sau
balizare pentru noapte au obligaţia să permită accesul deţinătorilor acestor obiective
în vederea instalării, întreţinerii şi/sau supravegherii funcţionării marcajelor şi
balizajelor respective.

3.11.6. Indici de construibilitate

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) şi coeficientul de utilizare a terenului
(C.U.T.) reprezintă indicii de control spaţial ai dezvoltării oraşului. Aceştia au fost
stabiliţi pe zone şi subzone funcţionale, în funcţie de destinaţia şi înălţimea clădirilor.
Principiile generale de stabilire a indicilor de control reflectă organizarea generală a
oraşului. Zonele centrale au cei mai ridicaţi coeficienţi. Majoritatea zonelor
rezidenţiale se păstrează în categoria locuinţelor individuale mici, cu coeficienţi
specifici reglementaţi de RGU, iar zonele productive şi de servicii permit în general
un grad mediu de construibilitate, lăsând loc însă şi amenajărilor şi circulaţiilor.
Indicii de construibilitate raportaţi la zonele funcţionale din intravilan sunt prezentaţi
în cele ce urmează.
Detalii referitoare la indicii de construibilitate pe zone şi subzone funcţionale sunt
cuprinse și în capitolul IV. al Regulamentului Local de Urbanism.
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Tabel cu Indici și condiții de construibilitate propuși in orașul Pecica
Zone și subzone funcționale P.O.T.

(%)
C.U.T. H max

(niveluri, metri)
Retrageri

(metri)
Zone
verzi

F
(funcț)

ZF
(zonă)

SZF
(subzonă)

Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Alin. Lat. Post. %

C

CS

- 50%
40%-loc 60% - 2,4

1-loc 2,6 -

P+4+R
18m-cor
22m-tot

P+2-loc
10,5m-c

-
axe p.
P+6+R
28m-tot

20%

CS_LC_M 35%
20%-loc - - 1,2 - -

P+4+M
18m-cor
22m-tot

- - 40%

CS_ISC 50% 60% - 1,2 - - P+1
10m-cor - totem 20%

CS_CCR - - - - - - - - - - - - -

CN

- 50%
40%-loc 60% - 2,4

1-loc 2,6 -

P+4+R
18m-cor
22m-tot

P+2-loc
10,5m-c

-
axe p.
P+6+R
28m-tot

20%

CN_LC_M 35%
20%-loc - - 1,2 - -

P+4+M
18m-cor
22m-tot

- - 40%

CN_ISP 60% - - 2,4 - -
P+4+M
18m-cor
22m-tot

- - 25%

CN_CCR - - - - - - - - - - - - -

CN_SVS 10% - - 0,2 - - P+1
25m-cor - - 75%

M

MDP - 50%
40%-loc - - 1,6 - -

P+2E
10,5m-c

P+E+M
7,5m-c
locuire

- - 25%

MDL - 50%
40%-loc - - 1,4 - -

P+2E
10,5m-c

P+E+M

- - 30%
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7,5m-c
locuire

L

LC LC_m 40% - - 1 - - P+2E
10,5m-c - - 40%

LI

LI_U 40% - - 1 - - P+E+M
7,5m-c - - 50%

LI_U/PUZ 40% - - 1 - - P+E+M
7,5m-c - - 50%

LI_R 40% - - 1 - - P+E
7,5m-c - - 50%

LI_R_AI 40% - - 1 - - P+E
7,5m-c - - 50%

LT LT_L 35% - - 0,9 - - P+E
7,5m-c - - 60%

IS

ISP ISP_I 40% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - 25%

ISC
- 40% - - 1,2 - - P+2E

10,5m-c - - 20%

ISC/PUZ 40% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - 20%

IST
- 40% - - 1,2 - - P+2E

10,5m-c - - 25%

IST/PUZ 40% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - 25%

ID ID

- 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - 20%

ID/PUZ 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - 20%

ID_EX 60% - - 0,6 - - 10m-t - - 20%

A

AA
- 60% - - 1,2 - - P+2E

16m-t - - -

AA/PUZ 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - -

AZ - 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - -

AM - 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - -

AF - 60% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - -

CC CCR
- - - - - - - - - - -

CCR_S 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - 20%



433

CCR_S/PUZ 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - 20%

CCF - 40% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - tehnol. -

CCA - 60% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - tehnol. -

SV

SVP - 5% - - 0,1 - - P
5m-cor - - 90%

SVE - 0,5% - - 0,01 - - P
5m-cor - - 80%

SVPR - 0% - - 0 - - - - -

SVS - 10% - - 0,2 - - P+1E
15m-t - - 75%

SVA - 10% - - 0,2 - - P+1E
15m-t - - 60%-pb

80%-pv

TDS - TDS_MAPN norme i - - norme i - - norme i - - norme i norme i norme i norme i
- TDS_MAI norme i - - norme i - - norme i - - norme i norme i norme i norme i

GC GC
- 0% - - 0 - - - - - - - - -

GCC 2% - - 0,04 - - P
5m-cor - - 20%

TE

TEAC - 60% - - 0,6 - - P
5m-cor - - 20%

TEET
- 60% - - 0,6 - - P

5m-cor - - 20%

TEET_I 60% - - 0,6 - - P
5m-cor - - 20%

TEPR - - - - - - - tehnol - - - - - -

TAI - - 10% - - 0,2 - - P
5m-cor - - - - - -

THI
THIR - - - - - - - - - - - - - -
THIB - - - - - - - - - - - - - -
THIF - - - - - - - - - - - - - -

U

U_M U_MDL 50%
40%-loc - - 1,4

1-loc - -

P+2E
10,5m-c

P+E+M
7,5m-c
locuire

- - 30%

U_L U_LG 50%-a f
40%-loc - - 1,2

1-loc - -

P+2E
10,5m-c

P+E+M

- - 40%
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7,5m-c
locuire

U_LI_U 40% - - 1 - - P+E+M
7,5m-c - - 50%

U_IS U_IST 40% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - 25%

U_ID
- 60% - - 1,2 - - P+2E

16m-t - - 20%

U_PA 60% - - 1,2 - - P+2E
20m-t - - 20%

U_A U_AA 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - -

U_CC U_CCR_S 40% - - 1 - - P+2E
16m-t - - 20%

U_SV

U_SVP 5% - - 0,1 - - P
5m-cor - - 90%

U_SVA 10% - - 0,2 - - P+2E
15m-t - - 60%-pb

80%-pv

U_SVA_IS 10%
40%-is - - 0,2

1-is - - P+2E
15m-t - - 80%-pv

25%-is

ZNP

ZNP_L ZNP_LI_R 40% - - 1 - - P+E
7,5m-c - - 50%

ZNP_ID ZNP_ID_EX 60% - - 0,6 - - 10m-t - - 20%

ZNP_A
ZNP_AA 60% - - 1,2 - - P+2E

16m-t - - -

ZNP_AF 60% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - -

ZNP_TE ZNP_TEPR - - - - - - tehnol - - - - - -

ZNP_TAI - 10% - - 0,2 - - P
5m-cor - - - - - -

ZNP_TH ZNP_THIR - - - - - - - - - - - - -
ZNP_THIF - - - - - - - - - - - - -

ZCP ZCPC

ZCPC_A 60%
40%-loc

75%
50%-loc -

2,2
1-loc

1,2-im

2,6
1,2-loc - P+E+M

9m-cor - - 20%

ZCPC_M 60% - - 1,2 - - P+E - - 35%

ZCPC_LC_M actual - - Actual
+0,5 - - P+3+M

13,5m-c - - 40%

ZCPC_CCR - - - - - - - - - - - - -

ZCPC_SVP 5% - - 0,1 - - P
5m-cor - - 90%

ZCPC_SVS 10% - - 0,2 - - P+1E - - 75%
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15m-t

ZCPC_TDS 60% - - 1,2 - - P+E+M
9m-cor - - 40%

ZCP
ZCP_TE 60% - - 1,2 - - P+2E

15m-t - - 20%

ZCP_U_ID 60% - - 1,2 - - P+2E
15m-t - - 20%

ZCPL ZCPL_IST 40% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - 40%

Tabel cu Indici și condiții de construibilitate propuși in localitatea Turnu
Zone și subzone funcționale P.O.T.

(%)
C.U.T. H max

(niveluri, metri)
Retrageri

(metri)
Zone
verzi

F
(funcț)

ZF
(zonă)

SZF
(subzonă)

Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Alin. Lat. Post. %

C C

- 40%
35%-loc 50% - 1 1,2 -

P+2E
10,5m-c

P+E+M
7,5m-c
locuire

- - 25%

C_CCR - - - - - - - - - - - - -

C_AA 60% - - 1 - - P+E+M
7,5m-c - - 25%

L LI LI_R 30% - - 0,6 - - P+E
7,5m-c - - 50%

IS
ISP ISP_I 40% - - 1 - - P+2E

10,5m-c - - 25%

IST - 40% - - 1 - - P+2E
10,5m-c - - 20%

ID ID ID/PUZ 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - 20%

A AA - 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - -

CC CCR
- - - - - - - - - - - - - -

CCR_S 40% - - 1 - - P+E
7,5m-c - -

SV
SVP - 5% - - 0,1 - - P

5m-c - - 90%

SVS - 10% - - 0,2 - - P+1E
15m-t - - 75%
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SVA - 10% - - 0,2 - - P+1E
15m-t - - 60%-pb

80%-pv
TDS - TDS_MAI norme i - - norme i - - norme i - - norme i norme i norme i norme i

GC GC GCC 2% - - 0,04 - - P
5m-cor - - 20%

TE
- TE/PUZ 60% - - 1,2 - - P+2E

15m-t - - 20%

TEET TEET_I 60% - - 1,2 - - P+2E
15m-t - - 20%

THI THIR - - - - - - - - - - - - - -
THIF - - - - - - - - - - - - - -

U

U_L U_LI_R 30% - - 0,6 - - P+E
7,5m-c - - 50%

U_IS U_IST 40% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - 20%

U_ID - 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - 20%

U_A U_AA 60% - - 1,2 - - P+2E
16m-t - - -

U_SV

U_SVP 5% - - 0,1 - - P
5m-c - - 90%

U_SVS 10% - - 0,2 - - P+1E
15m-t - - 75%

U_SVA 10% - - 0,2 - - P+1E
15m-t - - 60%-pb

80%-pv

ZNP
ZNP_A ZNP_AA 60% - - 1,2 - - P+2E

16m-t - - 20%

ZNP_TE - 60% - - 1,2 - - P+2E
15m-t - - 20%

ZCP

ZCPC
ZCPC_M 40% - - 1 - - P+2E

10,5m-c - - 20%

ZCPC_SVP 5% - - 0,1 - - P
5m-c - - 90%

ZCP ZCP_M 40%
30%-loc - - 1

0,6-loc - -

P+2E
10,5m-c

P+E
7,5m-c

loc

- - 20%

Tabel x Indici și condiții de construibilitate propuși in localitatea Sederhat
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Zone și subzone funcționale P.O.T.
(%)

C.U.T. H max
(niveluri, metri)

Retrageri
(metri)

Zone
verzi

F
(funcț)

ZF
(zonă)

SZF
(subzonă)

Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Alin. Lat. Post. %

C C - 40%
30%-loc - - 0,8

0,6-loc - - P+E
7,5m-c - - 25%

CS_CCR - - - - - - - - - - - - -

L LI LI_R 30% - - 0,6 - - P+E
7,5m-c - - 50%

ID ID - 60% - - 1 - - P+2E
16m-t - - 20%

ID_EX 60% - - 1 - - 10m-t - - 20%

A
AA - 60% - - 1 - - P+2E

16m-t - - 20%

AM - 60% - - 1 - - P+2E
16m-t - - 20%

CC CCR
- - - - - - - - - - - - - -

CCR_S 60% - - 1 - - P+2E
16m-t - - 20%

GC GC GCC 2% - - 0,04 - - P
5m-cor - - 20%

U
U_L U_LI_R 30% - - 0,6 - - P+E

7,5m-c - - 50%

U_IS U_IST 40% - - 0,8 - - P+E
7,5m-c - - 20%

Tabel cu Indici și condiții de construibilitate propuși in localitatea Bodrogu Vechi
Zone și subzone funcționale P.O.T.

(%)
C.U.T. H max

(niveluri, metri)
Retrageri

(metri)
Zone
verzi

F
(funcț)

ZF
(zonă)

SZF
(subzonă)

Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Comun Colț Cdț. Alin. Lat. Post. %

ZNP

ZNP_L ZNP_LT_L 20%
35%-a f - - 0,4

0,7-a f - - P+E
7,5m-c - - 50%-loc

20%-a f

ZNP_A
ZNP_AA 60% - - 1 - - P+E

12m-t - - 20%

ZNP_AF 60% - - 1,2 - - P+2E
10,5m-c - - -

ZNP_CC ZNP_CCR - - - - - - - - - - - - -

ZNP_SV ZNP_SVP 5% - - 0,1 - - P
5m-c - - 90%

ZNP_SVE 0,5% - - 0,01 - - P - - 80%
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5m-cor

ZNP_GC ZNP_GCC 2% - - 0,04 - - P
5m-cor - - 20%
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3.11.7. Protejarea unor suprafeţe din extravilan

În ceea ce priveşte extravilanul oraşului Pecica, există câteva obiective care necesită
o atenţie sporită, unele dintre ele fiind deja sub un regim de protecţie conferit de
legislaţia în vigoare. Aceste obiective sunt:

- terenurile agricole din categoriile I şi II de calitate
- păşunile şi pajiştile publice şi private
- zonele cu resurse minerale ale subsolului, inclusiv foraje de apă termală

vitoare, precum și sonde de extracţie a hidrocarburilor.
- zona militară restricționată a Poligonului de tragere Felnac;

Aceste zone sunt protejate prin legislaţia în vigoare şi reglementate în subcapitolele
II.1 şi V.1 din Regulamentul Local de Urbanism.

3.11.8. Interdicţii temporare de construire

S-au instituit interdicţii temporare de construire în următoarele cazuri:
- Zona centrală Pecica până la aprobarea unei documentații de urbanism

(PUZCP) pentru alte investiții decât locuirea;
- Parcurile de activități productive noi de la E, N și V de Pecica;
- Zona industrială nouă de la Turnu;
- Zonele de agrement Pecica S și SE și SV;
- Zonele rezidențiale noi de la N, E și SE de Pecica;
- Zona rezidențială nouă de la V de Turnu;
- Zona rezidențială nouă de la SE de Sederhat;
- Terenurile din zonele de protecţie faţă de construcţiile şi culuarele tehnice,

prevăzute și la cap. 3.11.3.4 din prezentul memoriu, până la reglementarea
condiţiilor tehnice de apropiere/construibilitate;

- Terenurile, inclusiv zonele de protecție, ale traseelor rutiere noi din
extravilan: varianta ocolitoare Pecica N, varianta ocolitoare Turnu S, nodul
denivelat A1-DJ 709J (Peregu Mare), traseele noi ale DC ce pornesc din
Sederhat catre DN7B și DJ 709J (Turnu), până la definitivarea
documentațiilor tehnice ce propun situațiile de protecție/interdicție noi;

- Zonele cu servituți aeronautice civile, până la obținerea avizului AACR;
- Zonele de protecție față de frontiera de stat a României, până la obținerea

avizului MAI.
Interdicţiile temporare de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării
cauzelor ce le-au determinat.

3.11.9. Interdicţii definitive de construire

S-au instituit interdicţii definitive de construire în următoarele zone:
- zonele de siguranţă faţă de infrastructura feroviară;
- zonele de siguranţă faţă de alte construcţii şi culuare tehnice, prevăzute în

mod explicit în legislaţie şi avizele ce însoţesc prezenta documentaţie.
Interdicţiile definitive de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării
cauzelor ce le-au determinat.



440

3.12. Obiective de utilitate publică

3.12.1. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică sunt acele obiective declarate, sau care se pot declara
conform legii, indispensabile desfăşurării vieţii populaţiei. Categoriile de obiective ce
pot fi declarate de utilitate publică (aceasta fiind o servitute aplicată unui teren sau
obiectiv) sunt precizate clar în legislaţie în special în art.6 din L33/1994 şi art.2 din
L255/2010. Obiectivele de utilitate publică pot fi încadrate în domenii, aşa cum sunt
prezentate în Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG,
fiind tratate astfel şi în prezentul subcapitol. Lista obiectivelor de utilitate publică
existente sau propuse prin prezenta documentaţie este prezentată în continuare.

Instituţii publice, servicii, obiective sociale:
 Înființarea unui parc industrial mixt în E-ul orașului Pecica, obiectiv de interes

județean și local;
 Dezvoltarea unui târg-piață la Turnu; obiectiv de interes local;
 Construirea unei grădinițe cu program prelungit, cu 4 grupe, la Pecica, obiectiv

de interes local;
 Construirea unei școli, clasele I-VIII la Pecica, obiectiv de interes local;
 Amenajarea unui dispensar la Turnu, obiectiv de interes local;
 Amenajarea unui dispensar la Sederhat, obiectiv de interes local;
 Modernizarea Casei de Cultură Pecica, obiectiv de interes local;
 Revonarea unei case țărănești la Pecica - Muzeu al satului, obiectiv de interes

local;
 Revonarea unei case țărănești la Turnu - Muzeu al satului, obiectiv de interes

local;
 Construrea unui aquaparc la Pecica, obiectiv de interes local;
 Construirea unui ștrand termal la Pecica, obiectiv de interes local;
 Amenajarea unui campus sportiv în cartierul Europa, la Pecica, obiectiv de

interes local;
 Amenalarea unei zone de campare la Pecica, obiectiv de interes local;
 Dezvoltarea unei zone de locuințe de vacanță/weekend la Pecica, în zona

prundurilor românești, obiectiv de interes local;

Gospodărie comunală:
 Construirea de case mortuare în cimitirele din Pecica, Turnu și Sederhat,

obiectiv de interes local;

Căi de comunicaţie:
 Construire varianta ocolitoare Pecica N tronson DN7-DJ709J (Peregu Mare),

obiectiv de interes local;
 Modernizare DJ 709J (Peregul Mare)-A1 și Amenajare descărcare nouă A1-DJ

709J (Peregul Mare), obiectiv de interes local;
 Construirea variantei ocolitoare Turnu S, obiectiv de interes transfrontalier și

local;
 Modernizare DJ 709J Pecica – Turnu, obiectiv de interes local;
 Modernizare DC 86A Pecica – Bodrogu Vechi, obiectiv de interes local;
 Modernizare DC 105 DN7 – Sederhat, obiectiv de interes local;
 Prelungire și modernizare DC 105 Sederhat – DN7B, obiectiv de interes local;
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 Instituire și modernizare DC 105 (A?) Sederhat – DJ 709J (Turnu), obiectiv de
interes local;

 Amenajarea unui DJ nou Pecica-Battonya (HU), obiectiv de interes
transfrontalier și local;

 Înființarea unui PTF temporar pe DJ nou înființat, obiectiv de interes național și
local;

 Modernizarea străzilor asumate deja de administrația locală Pecica (Proiect 1:
Modernizarea străzilor nr. 111, 201, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 229,
234, 237, 238, 239, 304, 305, 316, 402, 410, 413, 420, 423, 425, 427, la
Pecica; Proiect 2: Reamenajare grupul de intersecții
DN7/str.305/str.205/str.209/str.2, Pecica; Proiect 3: Reamenajare grupul de
intersecții str.2/str.3 - str.3/str.422, Pecica; Proiect 4: Reamenajare grupul de
intersecții DN7/str.110 – DN7/str.112 – str.10/str.112, Pecica; Proiect 5:
Reamenajare grupul de intersecții DN7/str.238/str.402/str.401, Pecica; Proiect
6: Reamenajare grupul de intersecții str.401/str.410/str.412/str.408/str.407,
Pecica; Proiect 7: Reamenajare tronson stadal str.420 intre str.3 si str.410 cu
intersectiile aferente, Pecica; Proiect 8: Reamenajare intersectia
DN7/str.3/str.230, Pecica; Proiect 9: Reamenajare sector stradal str. 420 intre
str.410 si Dj709E, Pecica; Proiect 10: Reamenajare intersectie
str.420/Dj709E, Pecica; Proiect 11: Modernizare/reamenajare strazi pe
traseul: str.229-231-235 intre stazile 234 si 219, Pecica; Proiect 12: Instituire
regim de circulatie “Zona REZIDENTIALA” Pecica; Proiect 13: Continuarea
lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in Orasul Pecica;) obiective de
interes local;

 Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in satul Turnu,
obiectiv de interes local;

 Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in satul Sederhat,
obiectiv de interes local;

 Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in satul Bodrogu
Vechi, obiectiv de interes local;

 Modernizarea gării Pecica, obiectiv de interes local;
 Amenajarea de piste de bicicliști în orașul Pecica (Proiect 1: Amenajare piste

de biciclisti in Orasul Pecica pe strazile 1 (DN7), 3, 112, 113, 334, 110, 314 si
304; Proiect 5: Extinderea rețelei de piste de biciclete în orașul Pecica;)
obiectiv de interes local;

 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-Arad, obiectiv de interes local;
 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-Turnu, obiectiv de interes local;
 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-Batania (Battonya), obiectiv de

interes local;
 Amenajarea de piste de biciclete în satul Turnu, obiectiv de interes local;
 Amenajarea de piste de biciclete în satul Sederhat, obiectiv de interes local;
 Amenajarea de piste de biciclete în satul Bodrogu Vechi, obiectiv de interes

local;
 Înființarea unui sistem de transport public urban propriu al UAT Pecica (parc

auto, depou auto, trasee, stații), obiectiv de interes local;

Infrastructură majoră:
 Extinderea rețelei majore de distribuţie a apei potabile în orașul Pecica,

obiectiv de interes local;
 Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Turnu,

obiectiv de interes local;
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 Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sederhat,
obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în orașul
Pecica, obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în localitatea
Turnu, și legătura cu Pecica, obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în localitatea
Sederhat, și legătura cu Pecica, obiectiv de interes local;

 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Pecica,
obiectiv de interes local;

 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Turnu,
obiectiv de interes local;

 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la
Sederhat, obiectiv de interes local;

 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Bodrogu
Vechi, obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat public în orașul
Pecica, obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat public în
localitatea Turnu, obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat public în
localitatea Sederhat, obiectiv de interes local;

 Extinderea reţelei de iluminat public în localitatea Bodrogu Vechi, obiectiv de
interes local;

 Extinderea reţelelor de telecomunicații în orașul Pecica, obiectiv de interes
local;

 Extinderea sistemului de supraveghere video în orașul Pecica, obiectiv de
interes local;

 Extinderea reţelelor de telecomunicații în localitatea Turnu, obiectiv de interes
local;

 Extinderea reţelelor de telecomunicații în localitatea Sederhat, obiectiv de
interes local;

 Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale în orașul Pecica,
obiectiv de interes local;

 Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale în localitatea Turnu,
obiectiv de interes local;

 Realizarea a două foraje geotermale la Pecica, obiectiv de interes
transfrontalier și local;

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor
istorice:

 Clasarea și reabilitarea monumentelor istorice noi propuse la Pecica și Turnu,
obiective de interes județean și local;

 Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a obiectivelor porpuse spre
protejare la nivel local şi a siturilor istorice existente şi propuse prin prezentul
PUG, aflate în proprietate de stat, dar şi în cazuri excepţionale cele din
proprietate particulară, pe baza unor studii punctuale, obiectiv de interes local;

Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a parcurilor naturale, rezervaţiilor naturale
şi monumentelor naturale:

 Creerea unor centre de observare în PMLN, obiectiv de interes județean și
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local;

Sisteme de protecţie a mediului:
 Construirea câtorva diguri locale de protecție la inundații în zona orașului

Pecica, obiective de interes local;
 Întocmirea unui studiu privind riscul seismic la clădirile publice din oraș și

localitățile aparținătoare, obiectiv de interes local;
 Înființarea unui parc de cca. 5 ha la S de Pecica, obiectiv de interes local;
 Amenajarea a două scuaruri verzi la Turnu, obiectiv de interes local;
 Amenajarea unui scuar verde minimal la Sederhat, obiectiv de interes local;
 Amenajarea scuarului central de la Bodrogu Vechi, obiectiv de interes local;
 Perdele de protecție forestieră (protecția câmpului împotriva arșiței, de

protecție a căilor ferate împotriva înzăpezirii și cele cu rol ecologic mixt),
obiectiv de interes local;

Utilitatea publică de declară de Guvern pentru lucrările de interes naţional şi de către
Consiliul Judeţean Arad pentru lucrările de interes local.

3.12.2. Tipuri de proprietate asupra terenurilor din intravilan

În cadrul intravilanului propus al orașului Pecica, există următoarele tipuri de
proprietăţi asupra terenurilor:

a) Terenuri proprietate publică
1. Terenuri proprietate publică de interes naţional: traseele A1, DN-uri,

cursurile de apă, obiectivele cu destinație specială, păşunile comunale;
2. Terenuri proprietate publică de interes județean: traseele DJ-urilor;
3. Terenuri proprietate publică de interes local: traseele DC-urilor; toate

imobilele aflate în proprietatea Primăriei sau Consiliului local Pecica –
terenuri pentru construcţii, străzi sau echipare tehnico-edilitară şi altele
asemenea;

b) Terenuri proprietate privată
1. Terenuri proprietate privată de interes judeţean: nu există;
2. Terenuri proprietate privată de interes local: terenurile destinate

concesionării pentru agenţi economici şi persoane fizice, etc;
3. Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice: toate

celelalte terenuri.

3.12.3. Circulaţia juridică a terenurilor

Din punct de vedere al circulaţiei juridice a terenurilor, principalele operaţiuni juridice
posibile sunt următoarele: trecerea în domeniul public, trecerea în domeniul privat al
comunei, concesionarea terenurilor din domeniul privat al comunei, schimburi de
terenuri din domeniul privat. În ceea ce priveşte orașul Pecica și localitățile aferente
şi etapa de faţă, se propun următoarele acţiuni de circulaţie a terenurilor:

 Trecerea în domeniul public al terenurilor cu destinaţia de străzi noi, propuse
prin prezenta documentaţie, ca urmare a aprobării parcelărilor şi dezlipirilor
aferente;

 Concesionarea sau vânzarea terenurilor destinate locuirii pentru tinerii
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căsătoriți şi zonelor industriale din domeniul privat al comunei, urmare a
aprobării unor planuri urbanistice zonale şi dezlipiriilor aferente;

3.13. Concluzii

3.13.1. Amenajarea şi dezvoltarea unităţii teritorial administrative

Modul în care oraşul este propus a se dezvolta reflectă clar perioada de relansare
economică pe care o traversează acesta, în care asigurarea locurilor de muncă şi
atragerea în plan local a forţei de muncă tinere, precum și dezvoltarea laturii
specifice turistic-metropolitane sunt obiective foarte importante, acestea în contextul
unei prognoze demografice pozitive pentru următorii 10 ani.

Dezvoltarea teritorială a oraşului fructifică terenurile din imediata sa apropiere, ușor
de echipat tehnico-edilitar şi terenuri care au deja o tradiţie funcţională de-a lungul
timpului sau o vocație deosebită în respectiva utilizare. Din acest punct de vedere,
dezvoltarea este una care ”incită” dezvoltarea economică, de unde şi gradul de
creştere teritorială.

În ceea ce priveşte amenajarea oraşului, perspectiva propusă este clar una
superioară, eliminându-se disfuncţionalităţile enunţate, identificându-se noi posibilităţi
de îmbunătăţire a vieţii urbane, dar mai ales de dezvoltare economică și turistică. De
o deosebită importanţă pe viitor este materializarea acestei viziuni prin programe
concrete de implementare. Amenajarea ulterioară a oraşului va trebui să ţină cont în
viitor de potenţialul semnificativ economic (A1, Arad, parcurile de activități mixte),
turistic (agrement, sport), dar și istoric (fondul construit actual), aspect ce ar putea
îmbunătăţii mult percepţia imaginii oraşului şi conştiinţei de sine a locuitorilor. Este
obligatoriu ca cetăţenii să fie sensibilizaţi şi implicaţi în dezvoltarea şi amenajarea
propriului oraş (pe care să-l simtă ca al lor), numai astfel comunitatea şi administraţia
ei putând fi complementare şi sincrone, oraşul reprezentând în ultimă instanţă
cetăţenii săi.

3.13.2. Şansele şi oportunităţile de relansare economico-socială

Dezvoltarea ulterioară a oraşului porneşte clar de la realităţile sociale şi economice
ale oraşului.
Din punct de vedere social, relansarea economică a oraşului are în faţă un fond
demografic crescător. Şansele sociale de relansare economică depind în mare
măsură  de atragerea de investitori şi creierea de noi locuri de muncă, coroborat cu
atragerea de forţă de muncă tânără, direcţie în care se înscriu acţiunile principale
propuse în acest PUG.
Din punct de vedere economic, revigorarea segmentului turistic, revigorarea
agriculturii, relansarea domeniului industrial şi ridicarea calităţii serviciilor depinde în
mare parte relansarea economică a oraşului. Totul depinde de cum se vor realiza
cele de mai sus. Există în mare măsură potenţial şi şanse ca oraşul Pecica să-şi
continue dezvoltarea. În acelaşi timp un balans echilibrat între muncă, resurse proprii
şi sprijin extern poate conduce la ridicarea economică. Un rol foarte important îl are
aici administraţia, prin modul în care înţelege să susţină şi să gestioneze activităţile
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publice şi cele private.

3.13.3. Categorii principale de intervenţie

Principalele categorii de intervenţie vizează cele trei domenii mari ale dezvoltării:
social, economic şi teritorial. Acestea vor fi coroborate cu strategia de dezvoltare a
oraşului Pecica.
Din punct de vedere social, categoriile principale de intervenţie sunt:

 Atragerea tinerilor în localitate
 Încurajarea vieţii familiale
 Asigurarea unul grad mai înalt de sănătate a populaţiei

Din punct de vedere economic, principalele categorii de intervenţie sunt:
 Creierea de noi locuri de muncă
 Atragerea de noi investitori dar şi încurajarea iniţiativelor locale
 Eficientizarea domeniilor economice existente (în special industria, dar și

turismul, agricultura şi serviciile)
Din punct de vedere teritorial,  intervenţiile vizează:

 Elaborarea de PUZ-uri şi PUZCP-uri
 Asigurarea circulaţiei juridice a terenurilor
 Extinderea echipării tehnico-edilitare
 Reducerea riscului seismic prin studii şi intervenţii specifice
 Gestionarea responsabilă a fondului construit valoros şi ariilor naturale

valoroase
 Asigurarea protecţiei mediului

3.13.4. Priorităţi de intervenţie

Se consideră ca prioritate în intervenţie următoarele:
1. Politici şi proiecte privind creierea de noi locuri de muncă
2. Politici și proiecte de revigorare a turismului
3. Extinderea echipării tehnico-edilitare
4. Realizarea parcelărilor
5. Acţiuni de salvare, protejare şi punere în veloare a fondului construit şi

natural valoros (PUZCP, reabilitare, expropriere);
6. Acţiuni de protecţie a mediului (riscul la inundații, perdele forestiere de

protecție, organizarea activităţilor de picnic, etc.)
7. Studii şi implicare în reducerea riscului seismic

3.13.5. Aprecieri ale elaboratorului PUG

Elaboratorul PUG consideră apreciabil faptul că propunerile de extindere ale
programului de dezvoltare a localităţii sunt în măsură să relanseze economia locală
şi răspund nevoilor actuale ale comunităţii.
Elaboratorul este convins că printr-o gestionare responsabilă şi o implicare a întregii
comunităţi, oraşul are mari şanse de dezvoltare, însă acest proces nu se va putea
realiza fără muncă serioasă, susţinută şi responsabilă, uneori mai puţin atrăgătoare
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financiar, din partea tuturor locuitorilor săi.
Documentaţia de faţă este considerată perfectibilă, orice sugestii, completări sau
reevaluări ulterioare putând-o îmbunătăţi pe parcurs.
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4. MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Politici și programe de investiții publice necesare pentru
implementare

Reamintim viziunea de dezvoltare a orașului Pecica este definită astfel: ”Orașul
Pecica, pol de dezvoltare zonală, caracterizat prin multiculturalitate și
dinamism, preocupat de creșterea calității vieții într-un mediu curat și atractiv”.
În enunțarea Politicilor și programelor de investiții publice, au fost păstrată structura
generală pe domenii și direcții strategice din cadrul SDS Pecica.

În cadrul OBIECTIVULUI STRATEGIC 1: Dezvoltare economică, avem următoarele
obiective specifice/axe prioritare/măsuri/proiecte:
- Politica 1.1 - VALORIFICAREA POTENȚIALULUI ECONOMIC AL ORAȘULUI

PECICA:
 Programul 1.1.1 – Consolidarea și diversificarea mediului de afaceri

existent în vederea atragerii de noi investitori în industrie, servicii și
comerț:

a) Măsura 1: Sprijinirea dezvoltării zonelor industriale
b) Măsura 2: Modernizarea și dezvoltarea căilor de acces

spre zonele cu potențial economic
 Programul 1.1.2 – Dezvoltarea agriculturii – creșterea valorii adăugate a

producției agricole locale:
a) Măsura 1: Reabilitarea și modernizarea drumurilor

agricole/drumurilor de exploatare
b) Măsura 2: Dezvoltarea halei agroalimentare, a piețelor și

târgurilor locale:
- Politica 1.2 - INOVARE:

 Programul 1.2.1 – Sprijinirea activităților de inovare:
a) Măsura 1: Sprijinirea elaborării și implementării de

proiecte inovative
- Politica 1.3 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE:

 Programul 1.3.1 – Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea unităților
de învățământ:

a) Măsura 1: Construire și dotare unități noi de învățământ
b) Măsura 2: Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea

unităților de învățământ existente

În cadrul OBIECTIVULUI STRATEGIC 2: Creșterea calității vieții, avem
următoarele obiective specifice/axe prioritare/măsuri/proiecte/:
- Programul 2.1 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE ȘI

LOCATIVE:
 Programul 2.1.1 – Reabilitarea și modernizarea clădirilor:

a) Măsura 1: Reabilitarea/modernizarea și creșterea
eficienței energetice a clădirilor publice.

 Programul 2.1.2 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de
transport:

a) Măsura 1: Modernizarea străzilor din localitate și satele
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aparținătoare – asfaltare, trotuare, șanțuri, podețe, accese la
case, parcări, spații verzi.

b) Măsura 2: Dezvoltarea modalităților de transport
alternative și sporirea siguranței rutiere – trasee pietonale,
piste pentru bicicliști, semnalistică verticală pentru trecerile
de pietoni, parapeți, etc.

c) Măsura 3: Modernizarea drumurilor comunale aflate pe
teritoriul UAT oraș Pecica

d) Măsura 4: Achizitionarea de mijloace de transport în
comun (autobuze/microbuze) pentru funcționarea
transportului public în comun

e) Măsura 5: Modernizarea stațiilor de autobuz
 Programul 2.1.3 – Dezvoltarea rețelelor de infrastructură de bază (apă,

canalizare, electricitate, distribuție gaze):
a) Măsura 1: Finalizarea lucrărilor de extindere a rețelei de

apă și apă uzată în orașul Pecica cuprinse în Masterplanul
privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în jud.
Arad.

b) Măsura 2: Realizarea infrastructurii de apă și canalizare în
satele aparținătoare cuprinse în faza 2 a Masterplanului
privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în
județul Arad.

c) Măsura 3: Realizarea infrastructurii de canalizare pluvială
pe UAT Pecica.

d) Măsura 4: Extinderea/modernizarea/eficientizarea
iluminatului public.

e) Măsura 5: Extinderea/modernizarea iluminatului festiv.
 Programul 2.1.4 – Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și

suprafețelor degradate vacante sau neutilizate:
a) Măsura 1: Defrișarea vegetației existente, modelarea

terenului, montarea de elemente constructive (alei, foișoare,
pergole, grilaje, ansambluri de joacă pentru copii, mobilier
urban, etc), plantarea și gazonarea siprafețelor defrișate.

b) Măsura 2: Crearea, reabilitarea și modernizarea spațiilor
publice – zone verzi neamenajate, terenuri abandonate,
piațete, scuaruri, zone pietonale.

- Proiect 1: Amenajarea scuarului central la Bodrogu
Vechi;

- Politica 2.2 - SERVICII PUBLICE ȘI SIGURANȚA CIVILĂ:
 Programul 2.2.1 – Dezvoltarea și modernizarea serviciilor de sănătate:

a) Măsura 1: Încurajarea înființării serviciilor medicale în
satele aparținătoare.

 Programul 2.2.2 – Dezvoltarea și modernizarea serviciior de protecție
socială și siguranță civilă:

a) Măsura 1: Sprijinirea construirii de locuințe sociale.
b) Măsura 2: Sprijinirea construirii de locuințe destinate

tinerilor prin ANL.
c) Măsura 3: Extinderea sistemului de supraveghere video al

orașului în vederea scăderii infracționalității și creșterii
gradului de confort al cetățenilor.

- Politica 2.3 - PATRIMONIU CULTURAL, SPORT ȘI AGREMENT:
 Programul 2.3.1 – Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului



449

cultural:
a) Măsura 1: Dezvoltarea infrastructurii existente de cultură.
b) Măsura 2: Renovarea și amenajarea unei case țărănești

tradiționale – muzeu al satului.
c) Măsura 3: Sprijinirea restaurării/reabilitării lăcașelor de cult

și  acivităților desfășurate de către acestea.
d) Măsura 4: Conștientiarea și punerea în valoare a

patromoniului arhitectural istoric.
 Programul 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii sportive:

a) Măsura 1: Reabilitarea și dotarea bazelor sportive, sălilor
și terenurilor de sport.

 Programul 2.3.3 – Dezvoltarea infrastructurii de agrement:
a) Măsura 1: Amenajarea parcurilor de joacă pentru copii.
b) Măsura 2: Instalarea rețelelor de comunicații wireless în

spațiile publice.
c) Măsura 3: Amenajarea unor zone de petrecere a timpului

liber pentru toate categoriile de vârstă.

În cadrul OBIECTIVULUI ASOCIAT: Dezvoltarea turismului, protecția mediului,
dezvoltarea administrației publice și a cooperării transfrontaliere, avem
următoarele obiective specifice/axe prioritare/măsuri/proiecte:
- Politica 3.1 - DEZVOLTAREA TURISMULUI:

 Programul 3.1.1 – Valorificarea potențialului turistic local:
a) Măsura 1: Atragerea de fonduri europene/investiții

private/încheierea unui parteneriat public-privat pentru
construirea unui ștrand termal.

b) Măsura 2: Promovarea obiectivelor turistice, locațiilor,
zonelor naturale cu potențial turistic și includerea lor în
circuitul turistic zonal/județean/național/internațional.

c) Măsura 3: Promovarea ecoturismului.
d) Măsura 4: Creerea și extinderea unor forme de turism

specializat prin conceperea unor produse/servicii turistice
diversificate încercând să răspundă unor hobby-uri diverse
(vânătoare, pescuit, gastronomie, motocross, cățărări,
echitație, observare, filmare, fotografierem etc).

- Politica 3.2 - PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:
 Programul 3.2.1 – Păstrarea unui mediu înconjurător curat:

a) Măsura 1: Prezervarea mediului și reducerea riscului de
poluare.

b) Măsura 1: Creerea de spații verzi și plantări.
- Politica 3.4 - COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ:

 Programul 3.4.1 – Dezvoltarea comună a zonei de cooperare:
a) Măsura 1: Îmbunătățirea facilităților de transport

transfrontalier.

4.2. Lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare

 Plan urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată centrală Pecica
 Plan urbanistic Zonal pentru zona centrală Turnu
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 Plan urbanistic Zonal pentru zona centrală Sederhat
 Înființarea unui parc industrial mixt în E-ul orașului Pecica
 Dezvoltarea unui târg-piață la Turnu
 Construirea unei grădinițe cu program prelungit, cu 4 grupe, la Pecica
 Construirea unei școli, clasele I-VIII la Pecica
 Amenajarea unui dispensar la Turnu
 Amenajarea unui dispensar la Sederhat
 Modernizarea Casei de Cultură Pecica
 Revonarea unei case țărănești la Pecica - Muzeu al satului
 Revonarea unei case țărănești la Turnu - Muzeu al satului
 Construrea unui aquaparc la Pecica
 Construirea unui ștrand termal la Pecica
 Amenajarea unui campus sportiv în cartierul Europa, la Pecica
 Amenalarea unei zone de campare la Pecica
 Dezvoltarea unei zone de locuințe de vacanță/weekend la Pecica, în zona

prundurilor românești
 Construirea de case mortuare în cimitirele din Pecica, Turnu și Sederhat
 Construire varianta ocolitoare Pecica N tronson DN7-DJ709J (Peregu Mare)
 Modernizare DJ 709J (Peregul Mare)-A1 și Amenajare descărcare nouă A1-DJ

709J (Peregul Mare)
 Construirea variantei ocolitoare Turnu S
 Modernizare DJ 709J Pecica – Turnu
 Modernizare DC 86A Pecica – Bodrogu Vechi
 Modernizare DC 105 DN7 – Sederhat
 Prelungire și modernizare DC 105 Sederhat – DN7B
 Instituire și modernizare DC 105 (A?) Sederhat – DJ 709J (Turnu)
 Amenajarea unui DJ nou Pecica-Battonya (HU)
 Înființarea unui PTF temporar pe DJ nou înființat
 Modernizarea străzilor asumate deja de administrația locală Pecica (Proiect 1:

Modernizarea străzilor nr. 111, 201, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 229,
234, 237, 238, 239, 304, 305, 316, 402, 410, 413, 420, 423, 425, 427, la
Pecica; Proiect 2: Reamenajare grupul de intersecții
DN7/str.305/str.205/str.209/str.2, Pecica; Proiect 3: Reamenajare grupul de
intersecții str.2/str.3 - str.3/str.422, Pecica; Proiect 4: Reamenajare grupul de
intersecții DN7/str.110 – DN7/str.112 – str.10/str.112, Pecica; Proiect 5:
Reamenajare grupul de intersecții DN7/str.238/str.402/str.401, Pecica; Proiect
6: Reamenajare grupul de intersecții str.401/str.410/str.412/str.408/str.407,
Pecica;  Proiect 7: Reamenajare tronson stadal str.420 intre str.3 si str.410 cu
intersectiile aferente, Pecica; Proiect 8: Reamenajare intersectia
DN7/str.3/str.230, Pecica;  Proiect 9: Reamenajare sector stradal str. 420 intre
str.410 si Dj709E, Pecica;  Proiect 10: Reamenajare intersectie
str.420/Dj709E, Pecica;  Proiect 11: Modernizare/reamenajare strazi pe
traseul: str.229-231-235 intre stazile 234 si 219, Pecica; Proiect 12: Instituire
regim de circulatie “Zona REZIDENTIALA” Pecica; Proiect 13: Continuarea
lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in Orasul Pecica;)

 Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in satul Turnu
 Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in satul Sederhat
 Continuarea lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in satul Bodrogu

Vechi
 Modernizarea gării Pecica
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 Amenajarea de piste de bicicliști în orașul Pecica (Proiect 1: Amenajare piste
de biciclisti in Orasul Pecica pe strazile 1 (DN7), 3, 112, 113, 334, 110, 314 si
304; Proiect 5: Extinderea rețelei de piste de biciclete în orașul Pecica;)

 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-Arad
 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-Turnu
 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica-Batania (Battonya)
 Amenajarea de piste de biciclete în satul Turnu
 Amenajarea de piste de biciclete în satul Sederhat
 Amenajarea de piste de biciclete în satul Bodrogu Vechi
 Înființarea unui sistem de transport public urban propriu al UAT Pecica (parc

auto, depou auto, trasee, stații)
 Extinderea rețelei majore de distribuţie a apei potabile în orașul Pecica
 Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Turnu
 Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sederhat
 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în orașul

Pecica
 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în localitatea

Turnu, și legătura cu Pecica
 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în localitatea

Sederhat, și legătura cu Pecica
 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Pecica
 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Turnu
 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Sederhat
 Înființarea sistemului de canalizare pluvială (cu bazine de retenție) la Bodrogu

Vechi
 Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat public în orașul

Pecica
 Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat public în

localitatea Turnu
 Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică și iluminat public în

localitatea Sederhat
 Extinderea reţelei de iluminat public în localitatea Bodrogu Vechi
 Extinderea reţelelor de telecomunicații în orașul Pecica
 Extinderea sistemului de supraveghere video în orașul Pecica
 Extinderea reţelelor de telecomunicații în localitatea Turnu
 Extinderea reţelelor de telecomunicații în localitatea Sederhat
 Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale în orașul Pecica
 Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale în localitatea Turnu
 Realizarea a două foraje geotermale la Pecica
 Clasarea și reabilitarea monumentelor istorice noi propuse la Pecica și Turnu
 Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a obiectivelor porpuse spre

protejare la nivel local şi a siturilor istorice existente şi propuse prin prezentul
PUG, aflate în proprietate de stat, dar şi în cazuri excepţionale cele din
proprietate particulară, pe baza unor studii punctuale, obiectiv de interes local;

 Creerea unor centre de observare în PMLN
 Construirea câtorva diguri locale de protecție la inundații în zona orașului

Pecica
 Construirea unui dig locale de protecție la inundații față de schitul Sf. Cuv.

Paraschiva de la Bodrogu Vechi
 Întocmirea unui studiu privind riscul seismic la clădirile publice din oraș și
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localitățile aparținătoare
 Înființarea unui parc de cca. 5 ha la S de Pecica
 Amenajarea a două scuaruri verzi la Turnu
 Amenajarea unui scuar verde minimal la Sederhat
 Amenajarea scuarului central de la Bodrogu Vechi
 Perdele de protecție forestieră (protecția câmpului împotriva arșiței, de

protecție a căilor ferate împotriva înzăpezirii și cele cu rol ecologic mixt).

4.3. Planul de acțiune pentru implementarea planului
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PLAN DE ACȚIUNE
pentru implementarea prevederilor Planului Urbanistic General (PUG)

al orașului Pecica, jud. Arad
și programul de investiții publice propuse

Nr.
Crt.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ, STUDII,
OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

IMPLEMENTARE STUDII, INVESTIȚII PUBLICE,
EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE

Denumire obiective propuse
Valoarea estimată

(Lei/Euro+TVA)
Surse finananțare Stadiul

implementării

Etape de realizare a
investițiilor, studiilor,

operațiunilor
cadastrale/notariale

(perioada preconizată)

A STUDII,
OPERAȚIUNI CADASTRALE/NOTARIALE

1 Plan Urbanistic pentru Zonă Construită
Protejată pentru zona centrală Pecica

35.000 Euro

Bugetul local Proiect prevăzut
în prezentul PUG
(obligatoriu prin L

350/2001)

Contractare
Elaborare

documentatie
Aprobare

documentatie
(estimare preconizată

2025)

2 Cadastru general al orașului Pecica

-

Bugetul propriu
ANCPI

-

Efectuare lucrare
Punere în funcțiune și
mentenanță continuă
(finalizare estimată

2025)

3 Dezmembrări pentru creerea străzilor noi la
Pecica, Turnu și Sederhat 10000 Euro Bugetul local Prevăzut în

prezentul PUG
Intocmire

documentatie
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(finalizare estimată
2023)

4 Clasarea Zonelor Construite Protejate la Pecica
și Turnu

5000 Euro

Bugetul local Prevăzut în
prezentul PUG

Intocmire
documentatie

(finalizare estimată
2025)

B OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
1 Perdele forestiere de protecție (protecția

câmpului împotriva arșiței, protecție a căilor
ferate împotriva înzăpezirii conform SF

Necesită sursă de
finanțare

Garda Forestieră
Oradea

Proiecte cuprinse
în legislatia în

vigoare

Intocmire
documentatie

(finalizare estimată
2033)

2 Construirea unei grădinițe cu program prelungit
la Pecica

conform SF

Bugetul de stat
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

3 Construirea unei școli, clasele I-VIII la Pecica

conform SF

Bugetul de stat
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

4 Amenajarea unui dispensar la Turnu

conform SF

Bugetul de stat
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)
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5 Amenajarea unui dispensar la Sederhat

conform SF

Bugetul de stat
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

6 Modernizarea Casei de Cultură Pecica

conform SF

Bugetul de stat
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

7 Renovarea unei case țărănești la Pecica –
Muzeu al Satului

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

8 Renovarea unei case țărănești la Turnu – Muzeu
al Satului

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

9 Construirea unui aquaparc la Pecica

conform SF

Fonduri europene
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)
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10 Construirea unui ștrand termal la Pecica

conform SF

Fonduri europene
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)

11 Amenajarea unui campus sportiv în cartierul
Europa la Pecica

conform SF

Fonduri europene
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

12 Amenajarea unei zone de campare la Pecica

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

13 Construirea de case mortuare la Pecica, Turnu
și Sederhat

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

14 Construire variantă ocolitoare Pecica N, tronson
DN7-DJ709J (Peregul Mare)-DN7

conform SF

Buget Consiliul
Județean

Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)



457

15 Amenajare descărcare nouă A1-DJ709J

conform SF

Buget CNAIR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)

16 Modernizare DJ 709J -A1

conform SF

Buget Consiliul
Județean

Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

17 Construire varianta ocolitoare Turnu S

conform SF

Buget CNAIR
Bugetul local

Prevăzut în
PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)

18 Modernizare DJ 709J Pecica-Turnu

conform SF

Buget Consiliul
Județean

Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

19 Modernizare DC 86A Pecica-Bodrogul Vechi

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)
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20 Modernizare DC 105, DN7-Sederhat

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

21 Prelungire și modernizare DC 105 Sederhat – DN
7B

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

22 Clasificare și modernizare drum nou DC 105A(?)
Sederhat DJ 709J

conform SF

Bugetul local Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)

23 Amenajarea unui DJ nou Pecica-Battonya (HU)

conform SF

Buget Consiliul
Județean

Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

24 Înființare PTF temporar pe DJ nou Pecica-
Battonya

conform SF

Buget MAI
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)
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25 Modernizarea străzilor asumate deja de
administrația locală Pecica (Proiect 1:
Modernizarea străzilor nr. 111, 201, 209, 211,
212, 214, 215, 217, 219, 229, 234, 237, 238, 239,
304, 305, 316, 402, 410, 413, 420, 423, 425, 427, la
Pecica; Proiect 2: Reamenajare grupul de
intersecții DN7/str.305/str.205/str.209/str.2,
Pecica; Proiect 3: Reamenajare grupul de
intersecții str.2/str.3 - str.3/str.422, Pecica;
Proiect 4: Reamenajare grupul de intersecții
DN7/str.110 – DN7/str.112 – str.10/str.112,
Pecica; Proiect 5: Reamenajare grupul de
intersecții DN7/str.238/str.402/str.401, Pecica;
Proiect 6: Reamenajare grupul de intersecții
str.401/str.410/str.412/str.408/str.407, Pecica;
Proiect 7: Reamenajare tronson stadal str.420
intre str.3 si str.410 cu intersectiile aferente,
Pecica; Proiect 8: Reamenajare intersectia
DN7/str.3/str.230, Pecica;  Proiect 9:
Reamenajare sector stradal str. 420 intre str.410
si Dj709E, Pecica;  Proiect 10: Reamenajare
intersectie str.420/Dj709E, Pecica;  Proiect 11:
Modernizare/reamenajare strazi pe traseul:
str.229-231-235 intre stazile 234 si 219, Pecica;
Proiect 12: Instituire regim de circulatie “Zona
REZIDENTIALA” Pecica; Proiect 13: Continuarea
lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in
Orasul Pecica;)

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

26 Modernizarea străzilor din Turnu

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)
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27 Modernizarea străzilor din Sederhat

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

28 Modenizarea străzilor din Bodrogul Vechi

conform SF

Bugetul local Prevăzut în PUG Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

28 Amenajarea de piste de bicicliști în orașul
Pecica (Proiect 1: Amenajare piste de biciclisti
in Orasul Pecica pe strazile 1 (DN7), 3, 112, 113,
334, 110, 314 si 304; Proiect 5: Extinderea rețelei
de piste de biciclete în orașul Pecica;)

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

30 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica Arad

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

31 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica Turnu

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)
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32 Realizare pistă de cicliști pe relația Pecica
Batania

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)

33 Amenajare piste de biciclete în satul Turnu

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

34 Amenajare piste de biciclete în satul Sederhat

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

35 Amenajare piste de biciclete în satul Bodrogul
Vechi

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare
Prevăzut în

PMUD și PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

36 Extindere rețea majoră de alimentare cu apă
potabilă la Pecica

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)
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37 Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă la
Turnu

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

38 Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă la
Sederhat

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

39 Extindere rețea canalizare menajeră Pecica

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2033)

40 Extindere rețea canalizare menajeră Turnu și
legătura cu Pecica

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2038)

41 Extindere rețea de canalizare menajeră Sederhat
și legătura cu Pecica

conform SF

PNRR
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2038)
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42 Înființare rețea de canalizare pluvială inclusiv
bazine de retenție ape pluviale la Pecica

conform SF

PNDL
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2030)

43 Înființare rețea de canalizare pluvială inclusiv
bazine de retenție ape pluviale la Turnu

conform SF

PNDL
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2038)

44 Înființare rețea de canalizare pluvială inclusiv
bazine de retenție ape pluviale la Sederhat

conform SF

PNDL
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2038)

45 Înființare rețea de canalizare pluvială inclusiv
bazine de retenție ape pluviale la Bodrogu Vechi

conform SF

PNDL
Bugetul local

Prevăzut în
prezentul PUG

Contractare executie
Executie și receptie
Punere in funcțiune
(finalizare estimată

2038)

46 Extinderea sistemului de alimentare cu energie
electrică și iluminat public la Pecica conform SF

Bugetul local
Enel Distribuție

Prevăzut în
prezentul PUG

(finalizare estimată
2030)

47 Extinderea sistemului de alimentare cu energie
electrică și iluminat public la Turnu conform SF

Bugetul local
Enel Distribuție

Prevăzut în
prezentul PUG

(finalizare estimată
2030)

48 Extinderea sistemului de alimentare cu energie conform SF Bugetul local Prevăzut în (finalizare estimată
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electrică și iluminat public la Sederhat Enel Distribuție prezentul PUG 2030)

49 Extinderea sistemului de alimentare cu energie
electrică și iluminat public la Bodrogu Vechi conform SF

Bugetul local
Enel Distribuție

Prevăzut în
prezentul PUG

(finalizare estimată
2030)

50 Extinderea sistemului de supraveghere video în
Orașul Pecica conform SF

Bugetul local Prevăzut în
Strategia locală
de dezvoltare

(finalizare estimată
2030)

51 Echiparea orașului cu internet broadband în
rețea de fibră optică ~ Fonduri europene Proiect prevăzut

în SDTR
(finalizare estimată

2033)

52 Reglementări și extinderi rețele telecomunicații
în orașul Pecica conform SF Provideri TC Prevăzut în

prezentul PUG
(finalizare estimată

2030)

53 Reglementări și extinderi rețele telecomunicații
în Turnu conform SF Provideri TC Prevăzut în

prezentul PUG
(finalizare estimată

2030)

54 Reglementări și extinderi rețele telecomunicații
în Sederhat conform SF Provideri TC Prevăzut în

prezentul PUG
(finalizare estimată

2030)

55 Extindere rețele de gaze naturale la Pecica
conform SF

Distribuitor gaze
Buget local

Prevăzut în
prezentul PUG

(finalizare estimată
2033)

56 Realizarea a două foraje geotermale la Pecica conform SF Buget local Prevăzut în
prezentul PUG

(finalizare estimată
2030)

PRIMĂRIA ORAȘULUI PECICA

Primar,
Antal Petru

Secretar, Întocmit,
Moț Adela Arh. Cătălin Hancheș și colaboratorii
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4.4. Proiecte prioritare de investiţii

Sunt considerate prioritare următoarele proiecte de investiţii:

Instituții publice și servicii:
 Înființarea unui parc industrial mixt în E-ul orașului Pecica
 Construrea unui aquaparc la Pecica
 Construirea unui ștrand termal la Pecica
 Amenajarea unui campus sportiv în cartierul Europa, la Pecica

Infrastructură majoră:
 Modernizarea străzilor asumate deja de administrația locală Pecica (Proiect 1:

Modernizarea străzilor nr. 111, 201, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 219, 229,
234, 237, 238, 239, 304, 305, 316, 402, 410, 413, 420, 423, 425, 427, la
Pecica; Proiect 2: Reamenajare grupul de intersecții
DN7/str.305/str.205/str.209/str.2, Pecica; Proiect 3: Reamenajare grupul de
intersecții str.2/str.3 - str.3/str.422, Pecica; Proiect 4: Reamenajare grupul de
intersecții DN7/str.110 – DN7/str.112 – str.10/str.112, Pecica; Proiect 5:
Reamenajare grupul de intersecții DN7/str.238/str.402/str.401, Pecica; Proiect
6: Reamenajare grupul de intersecții str.401/str.410/str.412/str.408/str.407,
Pecica; Proiect 7: Reamenajare tronson stadal str.420 intre str.3 si str.410 cu
intersectiile aferente, Pecica; Proiect 8: Reamenajare intersectia
DN7/str.3/str.230, Pecica; Proiect 9: Reamenajare sector stradal str. 420 intre
str.410 si Dj709E, Pecica; Proiect 10: Reamenajare intersectie
str.420/Dj709E, Pecica; Proiect 11: Modernizare/reamenajare strazi pe
traseul: str.229-231-235 intre stazile 234 si 219, Pecica; Proiect 12: Instituire
regim de circulatie “Zona REZIDENTIALA” Pecica; Proiect 13: Continuarea
lucrarilor de modernizare a retelelor stradale in Orasul Pecica;)

 Construire varianta ocolitoare Pecica N tronson DN7-DJ709J (Peregu Mare)
 Amenajarea de piste de bicicliști în orașul Pecica (Proiect 1: Amenajare piste

de biciclisti in Orasul Pecica pe strazile 1 (DN7), 3, 112, 113, 334, 110, 314 si
304; Proiect 5: Extinderea rețelei de piste de biciclete în orașul Pecica;)

 Înființarea unui sistem de transport public urban propriu al UAT Pecica (parc
auto, depou auto, trasee, stații)

 Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Turnu
 Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sederhat
 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în localitatea

Turnu, și legătura cu Pecica
 Extinderea reţelei majore de canalizare a apei uzate menajere în localitatea

Sederhat, și legătura cu Pecica
 Realizarea a două foraje geotermale la Pecica.


Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor
istorice:

 Clasarea și reabilitarea monumentelor istorice noi propuse la Pecica și Turnu,
obiective de interes județean și local;

Sisteme de protecţie a mediului:
 Construirea câtorva diguri locale de protecție la inundații în zona orașului
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Pecica, obiective de interes local;
 Înființarea unui parc de cca. 5 ha la S de Pecica, obiectiv de interes local;
 Amenajarea a două scuaruri verzi la Turnu, obiectiv de interes local;
 Amenajarea unui scuar verde minimal la Sederhat, obiectiv de interes local;
 Amenajarea scuarului central de la Bodrogu Vechi, obiectiv de interes local;
 Întocmirea unui studiu privind riscul seismic la clădirile publice din oraș și

localitățile aparținătoare, obiectiv de interes local;

4.5. Planuri urbanistice zonale şi de detaliu

Este recomandată întocmirea de planuri urbanistice zonale pentru următoarele
situaţii actuale:

 PUZCP – pentru zona centrală Pecica;
 PUZ – pentru zonele centrale secundare și nucleele secundare Pecica;
 PUZ – pentru zonele centrale ale satelor Turnu și Sederhat;
 PUZ – pentru toate zonele nou introduse în intravilan menţionate ca atare în

partea grafică;

4.6. Alte studii

Este considerată importantă elaborarea următoarelor studii:
- Studiu seismic pentru clădirile publice;
- Actualizare hărți de hazard și risc la inundații;
- Cadastrul verde al orașului;
- Cadastrul general al orașului;

4.7. Armonizare cu politica financiară locală

Politica financiară locală ar trebui să aibă în vedere lista de priorități enunțată mai
sus.
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5. LISTA ANEXE

Anexa 1. Materiale scrise
1.1. Tema de proiectare
1.2. Raportul informării și consultării populației

Anexa 2. Materiale grafice
2.1. Fig. 1-26, Cadrul geografic
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Anexa 1. Materiale scrise
Anexa nr. 1.1
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Anexa 2. Materiale grafice

Fig. nr. 01 – UAT Pecica. Harta poziției geografice și administrative
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Fig. 02. UAT Pecica. Harta teritoriului administrativ
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Fig. 04. UAT Pecica. Harta geologica
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Fig. 05. UAT Pecica. Harta litologica
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Fig. 06. UAT Pecica. Harta depozitelor cuaternare
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Fig. 07. UAT Pecica. Harta reliefului
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Fig. 08. UAT Pecica. Harta hipsometrica
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Fig. 09. UAT Pecica. Harta declivitatii reliefului
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Fig. 10. UAT Pecica. Harta hidrologica a stratului acvifer freatic
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Fig. 11. UAT Pecica. Harta hidrologica a principalului complex acvifer de adancime
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Fig. 12. UAT Pecica. Harta hidrogeotermala a complexului acvifer din Pannonianul
Superior
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Fig. 13. UAT Pecica. Harta hidrogeotermala a complexului acvifer la adancimea de
3000 m
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Fig. 14. UAT Pecica. Harta hidrografica
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Fig. 15. UAT Pecica. Harta amenajarilor hidrotehnice si imbunatatilor funciare
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Fig. 16. UAT Pecica. Harta solurilor
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Fig. 17. UAT Pecica. Harta texturii solului
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Fig. 18. UAT Pecica. Harta factorilor limitativi ai solului (Eroziunea pluviala)
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Fig. 19. UAT Pecica. Harta factorilor limitativi ai solului (Eroziunea eoliana)
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Fig. 20. UAT Pecica. Harta factorilor limitativi ai solului (Gleizarea)
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Fig. 21. UAT Pecica. Harta factorilor limitativi ai solului (Pseudogleizarea)
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Fig. 22. UAT Pecica. Harta factorilor limitativi ai solului (Salinizarea)
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Fig. 23. UAT Pecica. Harta factorilor limitativi ai solului (Alcalizarea)
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Fig. 24. UAT Pecica. Harta suprafetei forestiere
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Fig. 26. UAT Pecica. Harta riscului la inundatii
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PETRU

Raport privind
informarea si consultarea popula(iei
asupra propunerilor de actualizare a

Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism -pecica

Prezenhrl raport a fost intocmit in conformitate cu Legea nr. 3502001 privind amenajarea
teritoriului qi urbanismului qi a art. 30 din Ordinul w.27012010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare gi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau rwizuireu pl**ilo, de amenijare a
teritoriului qi de urbanism, emis de cdte Ministerul Dezvoltirii Regionale qi Turismului, publicat in
Monitonrl Oficial nr. 47 I 19.01.201 l.

in cele ce urmeazd se prezint6 modul in care s-a ftcut ffirmarea gi consultarea publicului
pentu propunerile de actualizare Plan Urbanistic General qi Regulament Local de Urbanism- pecica,
cuprins in serviciile de acttalizarc efectuate de cdte S.C. ICEBERG S.R.L. Timiqoara- Informarea Ei
consultarea publicului s-a efectuat in vederea elaborlrii soluliilor preliminare a P.U.G., ce vor fi supuse
procesului deailzarc.

Primaria Ora;ului Pecica a iniliat mai multe acliuri in acest sens: anunluri in mass medi4 afisare
la sediul primariei si pe site-ul propriq orgafizaxe dezbatere publicd.

Etapa I -Intenfa de actunlizare a PUG
In data de 30.06.2017, ora 10:00, a fost organzati la sediul Primariei Pecica o Eedinld de

dezbatere publicd in cadrul etapei I de implicare qi informare a publicului - privind Actualizarea
Planului Urbanistic General - U.A.T. Pecica.

in urma qedinlei dezbaterii publice s-a intocmit procesul verbal de qedin{a Nr.
40236/30.06.2017.

Procesul verbal de qedinla cuttr.40236 din 30.06.2017 consemneazd participantii la dezbatere:
din partea publicului s-au prezentat doud persoane: Mate Garril qi Komodi Renata iar din partea
primariei au fost prezente tei persoane: Cozrna Marius, Mdrcuq FlorirU in calitate de inspectori tn caAmf
Serviciului Urbanism, respectiv, Negut Dema Ovidiu in calitate de Arhitect $ef al U.A.f. pecica in
cadrul disculiei au fost solicitate ldmuriri verbale cu privire la prevederile pe care la aduce noul p.U.G.
referitor la cartieml de locuinle Europa Grand Village qi daca acestea vor afecta in wewr fel sau altul
cartienrl. Mate Gawil qi Komodi Renata au solicitat acest lucru qi in scris prin cererea inregistat6 la
Primaria Oraqului Pecica nr.40226 din 30.06.2017.

in /i
\,,

Aprobat,
primar:
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Etapa II - Elaborarea de elaborare a studiilor defundamentare
In etapa II de informare qi implicare a publicului a fost elaborat studiul consultativ "Analiza

factorilor interesafl. Anchete sociale", de cdte specialiqti in domenilr, prin metode sociologice specifice

(anchete sociale, interviuri focus-grup). Concluziile studiului sunt cuprirse qi in cadrul memoriului
general, viz6nd nevoi ale populat'ei referitoare la: realizara infasructurii rutiere, piste de bicicligi,
infrastructura de s[ndtate, de tnvSlnmdnt, parctri Ei spafli verzi, locuri de mtrnci (zona industrial[),

candbare,,strand termal, atagerea de turiqti, in general aspecte care sd nu ii mai faca sa plece din oraE

pentu a duce un mi mai decent.

De asemenea in cadml etapei II s-a realizat Ei o Eedinli de dezbatere publicd anunlatd prin presa

locala Eipri, afiqarea pe site-ul Primariei - proces verbal de afiqare Nr .56776114.11.2017 .

tn data de 08.12.2017, ota 10:00, a fost organtzatd la sediul Primariei Pecica o qedinfd de

dezbatere publicd din etapa II - etapa de documentare qi elaborare a studiilor de firndamentare privind

Actualizarea Planului Urbanistic General - U.A.T. Pecica .

in urma dezbateni publice s-a intocmit procesul verbal de qedin!5 Nr .60067 108.12.2017 .

Procesul verbal de qedinla cu nr. 60067 din 08.12.2017 consemneaz5 participanlii la dezbatere:

din partea publicului nu s-a prezentat nici o persoan4 din partea proiectantului s-au ptezr;ntat domnii

arhitecli Hancheq Jianu Cdtalin Ei $chiop CAlin Ddnu!, iar din pafiea primariei au fost prezente trei
persoane: Velici Monica in calitate de administrator public, Sinka Pavel din departamentul informdrii
publicului, respectiv, Negut Dema Ovidiu in calitate de Arhitect $ef at U.A.T. Pecica. Domnul arhitect

Hancheq aprezentattema de proiectare - propunerea de extindere Ei modificare a P.U.G. Pecica. Au fost
prezentate concluzii ale studiilor realizate p6nd la aceastd datd precum ;i studiile intocmite p6nd la

aceastd data. Nu au existat obieclii qi observalii.

Etapa III -intocmirea solulieipreliminare a PUG
Pentru qedinla de dezbatere publicd din etapa III s-a realizat publicitatea prin proces verbal de

afi$a.e Nr.1295118.01.2019 qi prin afiqarea pe site-ul Prim[riei, preum qi materialele aferente postate pe

site-ul Primariei Pecica.

in data de 04.03.2019, ora 12:00, a fost organzati,la sediul Primmiei Pecica Eedinla de

dezbatere publica din etapa III - etapa elabor[rii propturerilor privind Actnlizarea Planului Urbanistic

General - U.A.T. Pecica.

in urma dezbaterii publice s-a intocmit procesul verbal de qedin1aNr.14ll9ll4.O3.20l9.
Procesul verbal de qedinla cu nr. 14119 din 14.03.2019 consemneazd participanfi la dezbatere:

din partea publicului s-au prezentat mai multe persoane interesate, locuitorii oras,ului Pecica qi a satelor

aparfindtoare TumU Bodrogu Vechi qi Sederhat, din partea proiectantului s-au prezentat domnii arhitecfl

Hancheq Jianu Cdtilin qi $chiop Calin Ddnu!, im din partea primariei au fost prezente cinci persoane:

Petru Antal in calitate de primar al Oraqului Pecic4 Stanoiov Miodrag in calitate de viceprimar al

Oraqului Pecic4 Velici Monica in calitate de administrator public, Cozna Marius in calitate de inspector

din cadml Serviciului Urbanism, respectiv, Negul Dema Ovidiu in calitate de fuhitect $ef al U.A.T.
Pecica. Dommrl arhitect Hancheq aprezsntatpropunerile de extindere qi modificare a P.U.G. Pecica. Au
fost prezentate ideile intocmite pAnd la aceasta data, privind fi.rncfiunile dm qi zonele propuse pentu
infoducerea in intavilanul localitEtilor componente ale U.A.T. Pecica.
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Publicul participant la dezbatere a sugerat eventuale modificari ale suprafelelor prevdzute in
viitonrl intravilan. Sugestii primite de proiectant pentru ca ulterior sI fie cuprinse in varianta finald care
va fi introdusd in circuitul de aizare.

Etapa lV-Aprobarea PUG
Aceastl etapd se va indeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul 270U2010 qi

respectiv conform Legr 5212003 privind tansparen{a decizionald in adminismf,a publica gi a tegii
544,D001 privind liberul acces la ffirmaliile de interes public, cu modiflcdrile qi completdrile
ulterioare.

INSPECTOR URBANISM.
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Rolul Regulamentului local de urbanism
(1) Regulamentul local de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi

juridice care stă la baza autorizării şi executării tuturor tipurilor de construcţii şi
amenajări precum şi a elaborării tuturor planurilor urbanistice de detaliere de pe
teritoriul administrativ al orașului Pecica.

(2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare
a terenurilor şi de amplasare şi utilizare a construcţiilor şi amenajărilor aferente
acestora.

(3) Regulamentul local de urbanism are un caracter de reglementare specifică şi
stabileşte reguli ce se aplică direct asupra localităţiilor orașului, cuprinzând norme
obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de pe întreg teritoriul său
administrativ. Prezentul regulament explicitează şi detaliază prevederile cu
caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General al orașului Pecica.

(4) Statul, prin intermediul autorităţilor publice, are dreptul şi datoria de a
asigura, prin activitatea de urbanism şi de amenajare a teritoriului, condiţiile
de dezvoltare durabilă şi respectarea interesului general, potrivit legii
(alin.4, art.1, L 350/2001).

(5) Regulamentul local de urbanism reprezintă act de autoritate al administraţiei
publice locale şi a fost aprobat, în baza avizelor obţinute în prealabil în
conformitate cu legislaţia în vigoare, de către Consiliul Local al Orașului Pecica,
prin Hotărârea nr. …… din …………………….

Art.2 Baza legală a elaborării
(1) Prezentul Regulament local de urbanism este elaborat în baza:

- Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),
- Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri

pentru realizarea locuinţelor (actualizată),
- Hotărârii de Guvern 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General
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de Urbanism (actualizată)
- Ordinului MLPAT 13/N/1999 pentru aprobarea „Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadrul al Planului Urbanistic
General”, indicativ GP 038/99, şi

- Ordinului MLPAT 21/N/2000 pentru aprobarea „Ghidului privind elaborarea
şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”, indicativ GM-007-2000.

(2) Prezentul Regulament local de urbanism cumulează prevederi ale legislaţiei de
specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi a avizării şi
autorizării construcţiilor şi amenajărilor, precum şi din domeniile conexe acestora.
Lista legislaţiei de care s-a ţinut cont este prezentată detaliat în anexa nr. 1.

(3) Prezentul Regulament local de urbanism preia şi detaliază prevederi ale Planului
de Amenajare a Teritoriului Judeţean Arad, actualizat.

(4) Este obligatorie coroborarea prezentului regulament cu întreaga legislaţie în
vigoare la data autorizării construcţiilor şi amenajărilor.

(5) Orice modificare legislativă ce intră în contradicţie cu prevederi ale prezentului
regulament sau modifică unele restricţii, prevăzute în legislaţie, preluate ca atare
în prezentul regulament, va modifica în consecinţă şi acele prevederi
corespunzătoare din prezentul regulament.

Art.3 Domeniul de aplicare
(1) Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea, autorizarea şi realizarea

tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât
în intravilan, cât şi în extravilan, pe întreg teritoriul administrativ al orașului
Pecica.

(2) Se exceptează de la prevederile alin.1 construcţiile şi amenajările cu caracter
militar şi special, care se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege.

(3) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea
documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente,
aprobate potrivit legii (alin.1, art.311, L350/2001).

(4) Prezentul regulament se aplică şi posibilelor extinderi ale teritoriului intravilan,
aprobate prin planuri urbanistice zonale, conform legii, doar în ceea ce priveşte
restricţiile şi obiectivele de utilitate publică.

Art.4 Termen de valabilitate
(1) Perioada de valabilitate a prezentului Regulament local de urbanism, anexă

a Planului urbanistic general este de 10 ani de la data aprobării, în funcție
de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și
a necesităților locale.

(2) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de
hotărâre a consiliului local Pecica, până la intrarea în vigoare  a noului Plan
Urbanistic General, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a
Planului Urbanistic General înainte de expirarea termenului de valabilitate (alin.13,
art.46, L350/2001).



14

CAPITOLUL II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR

II.1. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea
patrimoniului natural şi construit

Art.5 Terenuri agricole din extravilan
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din

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

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

(3) Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe terenuri agricole
din extravilan sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării construcţiei
obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele
amplasamentelor aprobate, pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri
neproductive sau slab productive, indicate de organele agricole sau silvice, în
vederea punerii în valoare sau a ameliorării acestora (alin.1, art.100, L18/1991).

(4) Autorizarea construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan va
respecta şi prevederile capitolului V.1. din prezentul regulament.

Art.6 Terenurile agricole din intravilan
(1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este

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

(2) Autorizarea prevăzută la alin.1 se va face pentru realizarea următoarelor
obiective:

a) completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specifice,
impuse de caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi
serviciile de interes general;

b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;
c) amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare

aferente acestora în ansambluri compacte.
(3) Pentru terenurile agricole trecute în intravilan în baza prevederilor Planului

Urbanistic General nu este necesară scoaterea din circuitul agricol (alin.5, art.311,
L350/2001).

(4) Autorizarea construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din intravilan va
respecta şi prevederile capitolul IV.A.12. din prezentul regulament, referitor la
localitatea Pecica.

Art.7 Suprafeţe împădurite
(1) Autorizarea executării construcţiilor pe terenuri cu destinaţie forestieră este

interzisă. În mod excepţional, cu avizul organelor administraţiei publice de
specialitate, se pot autoriza numai construcţiile necesare întreţinerii pădurilor,
exploatărilor silvice şi culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcţii se va
avea în vedere dezafectarea unei suprafeţe cât mai mici din cultura forestieră.

(2) Cabanele şi alte construcţii şi amenajări destinate turismului vor fi amplasate
numai la liziera pădurilor, cu avizul conform al Ministerului Mediului şi Pădurilor, al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice.
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(5) Titularii obiectivelor de investiţii sau de producţii amplasate pe terenuri forestiere
sunt obligaţi să ia măsuri prealabile executării construcţiei obiectivelor, de
decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafeţele amplasamentelor aprobate,
pe care să-l depoziteze şi să-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab
productive, indicate de organele agricole sau silvice, în vederea punerii în valoare
sau a ameliorării acestora (alin.1, art.100, L18/1991).

(6) Fondul forestier proprietate privată a orașului Pecica cuprinde şi păşunile
împădurite, incluse în domeniul privat al orașului, care, prin efectul Codului Silvic,
se includ în fondul forestier naţional (alin.2, art. 7, L.46/2008).

(7) Este interzisă trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al orașului
Pecica în domeniul privat al acesteia prin hotărâre a consiliului local sau a
consiliului judeţean (alin.3, art. 7, L.46/2008).

(8) Este interzisă includerea pădurilor în intravilan (alin.4, art. 7, L.46/2008).

Art.8 Resursele subsolului
(1) Autorizarea executării construcţiilor definitive - altele decât cele industriale,

necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care
conţin resurse identificate ale subsolului - este interzisă.

(2) Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării
resurselor identificate ale subsolului se face cu avizul organelor de stat
specializate, în special a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

(3) În cazul identificării de zone cu resurse în intravilanul orașului, modalitatea
exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

(4) Titularii lucrărilor de investiţii sau de producţie, care deţin terenuri scoase definitiv
din circutul agricol, pe care nu le mai folosesc în procesul de producţie, cum sunt
cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argilă, pietriş -
de la sondele abandonate şi altele asemenea, sunt obligaţi sa ia măsurile
necesare de amenajare şi de nivelare, dându-le o folosinţă agricolă, iar dacă
aceasta nu este posibil, o folosinţa piscicolă sau silvică, în termen de 2 ani de la
încheierea procesului de producţie (alin.1, art.101, L18/1991).

(5) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de
apă, cuvetele lacurilor, bălţilor, prin exploatări organizate, se acordă de autoritatea
de gospodărire a apelor pe baza avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor,
cu avizul deţinătorilor de lucrări hidrotehnice în albie din zonă. Perimetrele de
exploatare se amplasează pe cursurile de apă, numai în zone care necesită
decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, pe baza unui studiu
tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă. Pentru
autorizarea acestor activităţi, în amonte cu 1 km şi în aval cu 2 km faţă de
lucrările de artă sau dacă au în lungul lor infrastructură aflată în administrarea
instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor
comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi
turismului, la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative în
vigoare, faţă de zona de protecţie, este obligatorie şi obţinerea avizului acestora
(alin.2, art.33, L107/1996).

(6) Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai cu respectarea condiţiilor
de scurgere a apelor şi de asigurare a stabilităţii malurilor şi fără afectarea
construcţiilor din zone ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere
a apelor. Este interzisă exploatarea agregatelor minerale din albia majoră sau
terase la o distanță mai mică de 300 m din axul digurilor de contur al lacurilor de
acumulare, fără avizul deținătorului construcției hidrotehnice (alin.3, art.33,
L107/1996).
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Art.9 Resurse de apă
(1) Autorizarea construcţiilor de orice fel în albia minoră a cursului râurilor este

interzisă cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor ferate şi
drumurilor de traversare a albiei, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor.

(2) Autorizarea executării lucrărilor prevăzute la alin.1 este permisă numai cu avizul
primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de
apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire
a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de
protecţie faţă de malurile cursului râului şi faţă de lucrările de gospodărire şi de
captare a apelor.

(3) Aparțin domeniului public al statului apele de suprafață cu albiile lor minore cu
lungimi mai mari de 5 km și cu bazine hidrografice ce depășesc suprafața de 10
km2, malurile și cuvetele lacurilor, precum și apele subterane (alin.1, art.3,
L107/1996).

(4) Aparțin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi
mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice ce nu depășesc suprafața de 10 km2,
sectoarele amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public
de interes național și amplasate în zona de confluență a cursului de apă principal
(alin.1, art.3, L107/1996).

(5) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt destinate în primul rând pentru
alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor, precum şi pentru asigurarea igienei
şi sănătăţii populaţiei. Aceste ape pot fi utilizate şi în alte scopuri, numai în baza
autorizaţiei de gospodărire a apelor (alin.4, art.10, L107/1996).

(6) Poluarea în orice mod a resurselor de apă este interzisă (alin.1, art.15,
L107/1996).

(7) Folosirea, transportul şi manipularea de deşeuri şi substanţe periculoase în
zonele din jurul apelor şi în alte locuri din care acestea ar putea ajunge în apele
de suprafaţă, sau subterane se pot face numai în astfel de condiţii încât să nu
producă poluarea apelor (alin.1, art.32, L107/1996).

(8) Depozitarea deşeurilor şi substanţelor periculoase în zone din apropierea apelor
se face în conformitate cu avizul de gospodărire a apelor (alin.2, art.32,
L107/1996).

(9) Depozitarea în albia majoră a materialelor sau a deşeurilor radioactive este
interzisă (alin.3, art.32, L107/1996).

(10) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic (art.16, L107/1996):
a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea

celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe,
introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de
producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate,
fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a
instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care
să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor
impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau
industrială ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau
extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare
şi a instalaţiilor de epurare necesare;

c) aruncarea sau introducerea în orice mod, în albiile cursurilor de apă, în
cuvetele bălţilor şi în zonele umede, precum şi depozitarea pe malurile
acestora a deşeurilor de orice fel;
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d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi,
heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

e) evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau
pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu
respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în HG 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru
irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape;

f) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu
există soluția evacuării într-un emisar natural, cu condiția monitorizării
permanente a încadrării în parametrii legali;

g) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile
de ape fecaloid-menajere sau cu conţinut periculos;

h) deschiderea şi exploatarea în zonele de terasă a punctelor de extracţie a
nisipurilor şi pietrişurilor fără aviz de gospodărire a apelor, respectiv fără
autorizaţie de gospodărire a apelor.

(11) Apele de mină sau de zăcământ pot fi evacuate în cursuri de apă, numai
după epurarea lor corespunzătoare, astfel încât să fie respectate limitele
admise pentru evacuare în receptorii naturali de suprafață (alin.1, art.20,
L107/1996).

(12) Injectarea apelor cu conținut de substanțe care rezultă în urma
operațiunilor de explorare și extracție a hidrocarburilor sau în urma
activităților miniere, precum și injectarea apelor din considerente tehnice
poate fi realizată numai în straturi de foarte mare adâncime, în formațiuni
geologice din care s-au extras hidrocarburi ori alte substanțe sau în
formațiuni geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii
pentru alte scopuri, pe baza unor studii și măsuri speciale și a avizului de
gospodărire a apelor. Aceste ape injectate nu conțin decât acele substanțe
care rezultă din operațiile menționate anterior (alin.2, art.20, L107/1996).

(13) Lucrările de construcţii, inginerie civilă şi clădiri, precum şi alte activităţi
similare pe teren sau în teren care intră în contact cu corpurile de apă subterană
pot fi autorizate specificând condiţiile particulare ale acestora. În acest scop,
aceste activităţi trebuie să se desfăşoare în conformitate cu normele tehnice
generale obligatorii elaborate pentru activităţile respective (alin.3, art.20,
L107/1996).

(14) Topirea teiului, cânepii, inului şi a altor plante textile în cursuri de apă, canale,
lacuri artificiale, lacuri naturale sau în bălţi este interzisă. Operaţiunile de topire
pot fi efectuate în locuri special amenajate şi în baza autorizaţiei de gospodărire a
apelor (alin.1, art.21, L107/1996).

(15) Tăbăcirea pieilor este permisă numai în condiţiile prevăzute în autorizaţia de
gospodărire a apelor (alin.2, art.21, L107/1996).

(16) Apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor
sanitare şi de protecţie a calităţii apelor, pentru băut, adăpat, udat, spălat, îmbăiat
şi alte trebuinţe gospodăreşti, dacă pentru aceasta nu se folosesc instalaţii sau se
folosesc instalaţii de capacitate mică de până la 0,2 litri/secundă, destinate
exclusiv satisfacerii necesităţilor gospodăriei proprii (alin.2, art.9, L107/1996).

(17) Pentru aplicarea prevederilor legii privind protecţia apelor de suprafaţă şi
subterane, precum şi pentru asigurarea alimentării cu apă, autoritatea publică
centrală din domeniul apelor poate lua măsuri ce afectează interesele utilizatorilor
de apă, ale riveranilor sau publicului, numai după consultarea acestora, cu
excepţia unor situaţii speciale, cum ar fi secete, inundaţii sau altele asemenea
(alin.1, art.77, L107/1996).
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(18) Sursele de apă de suprafață sau subterane, folosite ca sursă pentru
sistemele de aprovizionare cu apă ale orașului Pecica, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii (alin.1, art.22, anexa la OMS119/2014):

- calitate corespunzătoare categoriei de folosinţă într-un procent de 95% din
numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

- debitul necesar asigurării unei distribuţii continue, avându-se în vedere
variabilităţile zilnice şi sezoniere ale cererilor de apă şi tendinţa de
dezvoltare a localităţiilor: populaţie, edilitar, pentru următorii 5 ani.

(19) Sursele de apă subterană, precum izvoare captate drenuri sau foraje, trebuie
să fie amplasate şi construite pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, să fie
protejate contra şiroirilor de ape şi împotriva inundaţiilor. Zona de extracţie trebuie
să fie protejată sanitar, în conformitate cu normele speciale în vigoare, astfel încât
să se prevină accesul public şi al animalelor. De asemenea, zona trebuie să fie
prevăzută cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu
precipitaţii atmosferice (alin.2, art.23, anexa la OMS119/2014).

(20) Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a staţiei
hidrometrice (mira de ape mari) Pecica se face cu avizul prealabil a autorităţiilor
competente pentru protecţia mediului şi gospodăririi apelor.

(21) În scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare a observaţiilor şi
măsurătorilor hidrometrice, se interzice efectuarea de lucrări în albii sau
exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor în zonele aval şi amonte ale staţiei
hidrometrice (mira de ape mari) Pecica, pe o distanţă de 5 ori lăţimea cursului de
apă, măsurată la debite medii (alin.4, art.37, L107/1996).

(22) Nu se vor executa construcții (clădiri de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc)
pe 2,5 m față de ampriza canalelor colectoare și 2,0 m față de canalele
principale și secundare de transport a apei de desecare de pe teritoriul UAT.

(23) Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor pe terenurile aflate
permanent sub ape din extravilan va respecta şi prevederile capitolelor IV.A.13,
IV.B.11 și V.3. din prezentul regulament.

Art.10 Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor care prin amplasament,

funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare
goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc.
depreciază valoarea peisajului este interzisă.

(2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele naturale protejate, de interes
naţional, comunitar sau mondial, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform
al Ministerului Mediului şi Pădurilor, a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

(3) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor în zonele naturale protejate şi
de protecţie a acestora va respecta şi prevederile capitolelor IV.A.25, IV.B.19,
IV.D.1-7 și VI.1. din prezentul regulament.

Art.11 Zone construite protejate
(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 Patrimoniului Naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţie Publice.

(2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu
cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Arad, se face cu avizul conform al serviciilor descentralizate
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din judeţ, subordonate ministerelor prevăzute la alin.1.
(3) Autorizarea executării construcţiior şi amenajărilor în zonele construite protejate şi

de protecţie a acestora va respecta şi prevederile capitolelor IV.A.26, IV.B.20 și
VI.2. din prezentul regulament.

Art.12 Reguli generale de protecţie a mediului
(1) Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de

gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie
pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu (art.65, OUG195/2005).

(2) Deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică
care desfăşoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au
următoarele obligaţii (art.68, OUG195/2005):

a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii
mediului geologic;

b) să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate
productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de
comunicaţii rutiere şi feroviare;

(3) Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara
fondului forestier şi ai pajiştilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care
desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au
următoarele obligaţii (art.69, OUG195/2005):

a) să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere
din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor
existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege;

b) să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii precum şi să ia măsuri de
reîmpădurire şi, respectiv de completare a regenerărilor naturale;

c) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase
de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a
resurselor de apă;

d) să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în
funcţie de capacitatea de refacere a acestora;

e) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit
prevederilor legale în domeniu;

f) să exploateze pajiştile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de
animale şi în perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a
prevederilor legale specifice;

g) să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din
cadrul ariilor naturale protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de
management şi regulamentele specifice;

(4) Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice
locale Pecica, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele
obligaţii (art.70, OUG195/2005):

a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi
întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele
limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină
curăţenia stradală;

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,
măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic
al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a
zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a captărilor de apă
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potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului

privind amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de
transport, a reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de
deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără
a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de
sănătate şi de confort a populaţiei;

d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau
existenţa obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;

e) să respecte regimul de protecţie specială a zonelor de interes turistic şi de
agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor
naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor
activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a
acestora;

f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de
locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor
verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie
stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi
recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea
teritoriului;

g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă,
accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi
generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor,
cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului;

h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate
de deşeuri de orice fel;

i) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire
la întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi
împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor
şi arbuştilor decorativi;

j) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi
dezvoltare a canalizării.

Art.13 Reguli generale de autorizare privind protecţia mediului
(1) Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt

obligatorii pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte
semnificative asupra mediului (alin1, art.9, OUG195/2005).

(2) Aprobarea planurilor şi programelor, la orice nivel ierarhic, este condiţionată de
existenţa avizului de mediu pentru respectivul plan sau program (alin4, art.9,
OUG195/2005).

(3) Desfăşurarea activităţilor de picinic este interzisă pe domeniul public sau privat al
statului şi/sau orașului Pecica, cu excepţia zonelor special amenajate şi a zonelor
indicate. În sensul prezentului regulament, prin zone special amenajate se înţeleg
zonele din domeniul public sau privat al statului şi/sau al orașului Pecica dotate
cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic, în care aprinderea
focului  este permisă; zone indicate sunt zonele din parcurile aflate în intravilanul
Pecica, indicate în planul de zonare al parcului, în care activităţile de picnic sunt
permise cu excepţia aprinderii focului (lit.c şi d, art.3 şi alin.1, art.4, L54/2012).

(4) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, desfăşurarea activităţilor de
picnic este permisă şi în alte zone decât cele prevăzute mai sus doar în condiţiile
organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii (alin.2, art.4,



21

L54/2012).
(5) Administratorul zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi al zonelor

indicate pentru activităţile de picnic are următoarele obligaţii (lit.c, d, h, i, l, art.5,
L54/2012):

a) să încadreze şi să delimiteze în cadrul documentaţiilor de amenajare a
teritoriului sau de urbanism, după caz, zonele special amenajate pentru
activităţile de picnic şi zonele indicate pentru activităţile de picnic;

b) să delimiteze zonele special amenajate pentru activităţile de picnic şi
zonele indicate pentru activităţile de picnic prin marcarea corespunzătoare
în vederea desfăşurării activităţii de picnic, indicând orarul de funcţionare;

c) să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale cursurilor de apă
pentru amenajarea zonei;

d) să nu permită ridicarea de construcţii, în perimetrul zonelor pentru picnic,
cu excepţia celor cu caracter temporar;

e) să delimiteze şi să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării
autovehiculelor în cazul zonelor special amenajate pentru activităţile de
picnic, dacă geografia acestora permite.

II.2. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului
public

Art.14 Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executarii construcţiilor şi amenajărilor în zonele expuse la

riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor
acestora, este interzisă.

(2) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: inundaţii,
nisipuri mişcătoare, terenuri mlăştinoase, eroziuni şi altele asemenea delimitate
prin studii de specialitate şi aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad, cu
avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice.

(3) Excepție de la alin. 1 fac acele construcții care se execută, pe proprie
răspundere, cu cota ±0,00, peste cota coronamentului digurilor de protecție la
inundații de la Pecica.

(4) Lucrările de consolidare la clădiri încadrate prin raport de expertiză tehnică ori
prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol
public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile alin.16, art.7, a L50/1991
(alin.10, art.7, L50/1991).

(5) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor situate în zone cu riscuri
naturale, delimitate conform legii, va respecta şi prevederile capitolului VII din
prezentul regulament.

Art.15 Expunerea la riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice,

precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare
cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de
comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

(2) În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de
procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii,
radiaţii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

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

(4) Consiliul local Pecica asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare
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urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a
lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de
alimentare cu apă în caz de incendiu (alin.h, art.13, L307/2006).

(5) Categoriile de construcţii care se supun avizării privind securitatea la incendiu
este cuprinsă în HG 1739/2006, şi preluată în anexa nr. 2.9. la prezentul
regulament.

Art.16 Construcţii generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera

riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi
aprobat conform prevederilor legale.

(2) Lista construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice este stabilită prin Ordinul
Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 1587 din 1997 şi este cuprinsă în prezentul
regulament la anexa nr. 2.7.

(3) O atenţie sporită se va acorda obiectivelor care nu sunt incluse încă în lista
menţionată la alin.2, care intră în categoria antenelor de telecomunicaţii, mai
ales din punct de vedere al apropierii acestora de zonele locuite.
Amplasarea acestora să fie autorizată în urma unor studii de impact, iar
distanţa între acestea şi zonele locuite permanent să fie mai mare de 500 m.

(4) Cu respectarea legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
şi private asupra mediului, în cazul construcţiilor care prezintă pericol public,
autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă
urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor
structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de
rezistenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte
evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea
administraţiei publice locale, pentru obiectivele de competenţa sa, potrivit legii,
urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de
proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare,
documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E. - să fie
elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu
respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al
autorităţii competente pentru protecţia mediului (alin.16, art.7, L50/1991).

(5) Primăria Pecica poate dezafecta construcţiile, proprietate a orașului Pecica, aflate
în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu
excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare
emisă în condiţiile legii, cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în
conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr.1 la legea 50/1991 (alin.17, art.7,
L50/1991).

Art.17 Expunerea la riscuri armate și protecția civilă
(1) Autorităţile administraţiei publice, institutiile publice, operatorii economici şi

proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să
realizeze adăposturi de protecţie civilă (alin.2, art.45, L481/2004).

(2) Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice
de protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de
comanda este cuprinsă în HG 560/2005, modificată de HG 37/2007, cuprinsă în
anexa nr. 2.8. la prezentul regulament.

(3) Lista obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi criteriile de realizare a
acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General este cuprinsă
în anexa la HG 62/1996, preluată în anexa nr. 2.10. la prezentul regulament.
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Art.18 Asigurarea echipării edilitare
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiuni şi destinaţia lor,

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile
financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale a orașului Pecica, ori
ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul
de stat este interzisă.

(2) Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil,
prin contract, a obligaţiei efectuării în parte sau total, a lucrărilor de echipare
edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

(3) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii,
poate fi condiţionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi
echipamentelor tehnice, necesare funcţionării coerente a zonei (alin.2,
art.311, L350/2001).

(4) Apa potabilă distribuită organizat în orașul Pecica, poate fi utilizată şi în alte
scopuri, numai dacă s-a asigurat satisfacerea intergală a cerinţelor populaţiei,
animalelor şi ale altor activităţi care necesită apă de această calitate. Alimentarea
cu apă potabilă în alte scopuri va fi limitată sau desfiinţată numai atunci când apar
cerinţe noi în alimentarea cu apă a populaţiei (alin.3, art.10, L107/1996).

(5) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia asigurării
gospodăririi eficiente a apei distribuite în oraș, precum şi colectarea apelor
meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate (alin.1, art.19, L107/1996).

(6) Sistemul de aprovizionare cu apă al orașului Pecica trebuie să furnizeze apă
potabilă în cantitatea necesară şi de calitate corespunzătoare normelor naţionale,
astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor (art.21, anexa la
OMS119/2014).

(7) Cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor este de 50 l.
Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei
individuale şi preparării hranei (alin.2, art.22, anexa la OMS119/2014).

(8) Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice,
localităţile fiind dotate sau propuse spre dotare cu sistem divizor de colectare a
apelor uzate. Aceste canale trebuie întreţinute permanent în bună stare de
funcţionare, prin curăţarea şi repararea defecţiunilor (din art.32, anexa la
OMS119/2014).

Art.19 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor
(1) 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.

(2) Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul
comunei sunt prevăzute în anexa nr. 2.1. la prezentul regulament, ca extras din
anexa nr.1 la RGU aprobat prin HG 525/1996.

(3) Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul orașului Pecica.
Prin execepţie, unele construcţii, care prin natura lor pot genera efecte poluante
factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele
se vor stabili pe baza unor studii de impact, prealabile, avizate de organele de
specialitate privind protecţia mediului înconjurător. De asemenea, fac excepţie
construcţiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, precum şi
adăposturile de animale.

(4) În vederea asigurării compatibilităţii funcţiunilor, prezentul articol va fi coroborat
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obligatoriu şi cu capitolele II, IV, VI şi VII ale prezentului regulament.

Art.20 Procentul de ocupare a terenului. Coeficientul de utilizare a terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu condiţia ca procentul de

ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei
nr. 2 la RGU şi cu respectarea prevederilor specifice ale capitolului IV referitoare
la procentul de ocupare al terenului pe zone funcţionale în intravilan, din prezentul
regulament.

(2) În sensul prezentului regulament, procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)
reprezintă raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau
proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei.
Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia
teraselor descoperite ale parterului, care depăşesc planul faţadei, a
platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de
nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale
etajelor se include în suprafaţa construită (anexa nr.2 la L350/2001).

(3) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu condiţia nedepăşirii limitei
superioare a coeficientului de utilizare a terenului menționată în prevederile
specifice ale capitolului IV referitoare la acesta pe zone funcţionale în intravilan,
din prezentul regulament.

(4) În sensul prezentului regulament, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)
reprezintă raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa
desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea
teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite
desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m,
suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor,
spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa
balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi
copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajate, alei de acces
pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie
(anexa nr.2 la L350/2001).

(5) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului orașului Pecica, zonele
cu coeficienţi de utilizare a terenului cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai
prin Planul urbanistic general şi Regulamentul local aferent (alin.7, art.46,
L350/2001).

Art.21 Lucrări de utilitate publică
(1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în

planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate
publică, este interzisă.

(2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiei
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii.

(3) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.
Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică,
stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire (alin.1 şi 3, art.44,
Constituţie).

(4) Exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se face numai pentru cauză de
utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin hotărâre
judecătorească. (art.1, L33/1994).

(5) Utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes naţional sau de interes local
(art.5, L33/1994).
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(6) Sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecţiunile şi explorările geologice;
extracţia şi prelucrarea substantelor minerale utile; instalaţii pentru producerea
energiei electrice; căile de comunicatii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor;
sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare,
apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizari de
râuri; derivaţii de debite pentru alimentări cu apa şi pentru devierea viiturilor; staţii
hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor
naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de irigaţii şi desecări;
lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile necesare
construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate,
cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi
pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a
monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale,
rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlaturarea urmărilor
dezastrelor naturale - cutremure, inundatii, alunecari de terenuri; apărarea ţării,
ordinea publica şi siguranţa naţională (art.6, L33/1994).

(7) Sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări (art.2, L255/2010):
a) lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes

naţional, judeţean şi local, precum şi toate lucrările de construcţie,
reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice;

b) lucrările din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile
hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi
nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva
inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de
determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare
sau consolidare a albiilor, canalele şi derivaţiile hidrotehnice, staţiile de
pompare, precum şi alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări
de renaturare, reabilitare zone umede şi asigurarea conectivităţii laterale;

c) lucrările de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii,
transportului şi distribuţiei de energie electrică, transport şi distribuţie de
gaze naturale, a extracţiei de gaze naturale, lucrările de dezvoltare,
modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului,
gazolinei, etanului, condensatului;

d) lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de
protecţie, precum şi lucrările de împădurire a terenurilor degradate;

e) lucrările de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a
infrastructurii de alimentare cu apă, aducțiunilor, inclusiv a stațiilor de
captare și tratare, a infrastructurii de apă uzată și lucrările de construcție,
reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare;

f) lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și
reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare
funcționării sistemului judiciar;

g) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modrnizare și
reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și
culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura
aferentă acestora;

h) lucrări de interes public local de conservare a spațiilor verzi existente,
definite conform prevederilor L 24/2004, și/sau de amenajare de noi spații
verzi în orașe;

i) lucrări de interes public local de regenerare urbană a terenurilor
neconstruite și a imobilelor care au avut destinație industrială în intravilanul
orașelor și care în prezent nu sunt funcționale;
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j) lucrări de interes public local de conservare și protejare a clădirilor de
patrimoniu degradate;

k) lucrări de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter
militar;

l) lucrări de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcțională
pentru proiecte de regenerare urbană inițiate de autoritățile publice
centrale;

m) lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local
de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului
de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.

(8) Utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes
naţional şi de către Consiliul Judeţean Arad pentru lucrările de interes
local. Pentru orice alte lucrări decât cele prevăzute mai sus, utilitatea
publică se declară prin lege (alin.1 şi 3, art.7, L33/1994).

(9) Tot prin lege se poate declara utilitatea publică în situații excepționale, în
cazul în care - indiferent de natura lucrărilor – sunt supuse exproprierii
lăcașuri de cult, monumente, ansambluri și situri istorice, cimitire, alte
așezăminte de valoare națională deosebită ori localități urbane sau rurale în
întregime (alin.4, art.7, L33/1994).

(10) Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări
prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de
amenajare a teritoriului, aprobate conform legii (art.8, L33/1994).

(11) Cercetarea prealabilă va stabili dacă există elemente care să justifice interesul
naţional sau local, avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice altă
natură care susţin necesitatea lucrărilor şi nu pot fi realizate pe alte căi decât prin
expropriere, precum şi încadrarea în planurile de urbanism şi de amenajare a
teritoriului, aprobate potrivit legii (alin1, art.10, L33/1994).

(12) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al orașului Pecica, se
pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau obiective de uz și
/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate
potrivit legii (alin.2, art.13, L50/1991).

(13) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau al orașului Pecica,
destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitaţie
publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de
urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării
de către titular a construcţiei (alin.1, art.13, L50/1991).

(14) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, terenurile destinate
construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă
stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în
următoarele situaţii:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu
caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de
către colectivităţile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35
de ani;

d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea

proprietarului sau cu acordul acestuia;
f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice

definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe
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baza documentaţiilor de urbanism avizate potrivit legii (art.15, L50/1991).
(15) Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilităţi publice (alin.4,

art.4, L18/1991).
(16) Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de

interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi,
terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, plajele, terenurile
pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi
siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile
apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori
care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public (alin.1, art.5, L18/1991).

(17) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii,
sunt dezafectate din domeniul public (alin.2, art.5, L18/1991).

(18) Terenurile pe care sunt amplasate reţele stradale şi parcuri publice, terenurile
pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi
siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din
domeniul public decât în cazuri de excepţie pentru lucrări de interes naţional
(alin.3, art.5, L18/1991).

(19) Terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al orașului Pecica se
pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz
şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate
potrivit legii (alin.2, art.13, L50/1991).

(20) Terenurile ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii
construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafeţe (art.18-19,
L50/1991):

a) până la 450 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau
parter şi etaj;

b) până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj,
cu două apartamente;

c) până la 250 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi
mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

d) pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi
stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism;

e) pentru realizarea unei case de vacanţă, se poate concesiona un teren
în suprafaţă de până la 250 mp.

(21) Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei
locuințe proprietate personal, potrivit prevederilor art. 1 din L 15/2003, vor fi
cuprinse între 250 mp și 400 mp în orașul Pecica și între 250 mp și 1000 mp în
Turnu și Sederhat (art. 2, L 15/2003).

(22) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local Pecica şi
reprezintă evidenţa primară unitară, care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi
a numărului administrativ. Extinderea străzilor se face de obicei cu respectarea
principiului unităţii administrative a UAT, în sensul că extinderile liniare păstrează
aceeaşi denumire de stradă, iar numerele administrative se continuă firesc de-a
lungul extinderiilor liniare, urmând aceeaşi regulă existentă de numerotare. Dacă
situaţia existentă unitară nu prevede altfel, noile străzi, ce nu au continuitate cu
cele existente, vor primi numere administrative crescătoare de la nord spre sud şi
de la vest spre est.

(23) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări hidrotehnice
promovate de Administrația Națională ”Apele Române” sunt de utilitate publică și
interes național, iar terenurile pe care urmează să fie amplasate pot fi expropriate
de către Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională ”Apele
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Române”, cu o justă și prealabilă despăgubire, în condițiile legii (alin.1, art.29,
L107/1996).

(24) Sunt scutite de servituți permanente: clădirile, curțile, grădinile aferente
locuințelor, monumentele publice, bisericile și cimitirele, precum și parcurile
declarate monumente ale naturii (alin.2, art.29, L107/1996).

(25) Anexa la L 213/1998 conţine Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al orașului Pecica.

II.3. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.22 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a

recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la
RGU, preluată în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament.

Art.23 Amplasarea faţă de drumurile publice
(1) În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de

specialitate ale administraţiei publice:
a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de

întreţinere şi de exploatare;
b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie

(inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze,

ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii
şi infrastucturi ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza,
fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.

(3) În zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes
public, precum şi în zonele aferente construirii căilor majore de comunicaţie,
stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va
obţine şi autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform
prevederilor legale (lit.d, art.10, L50/1991).

(4) În vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul
localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a
echipamenelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie
electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun, a automatelor pentru
semnalizare rutieră și altele de această natură (alin.3, art.28, RGU).

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

(6) 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.

(7) Pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului,
pentru protejarea reţelei de drumuri de interes naţional şi judeţean împotriva
agresiunii exercitate de realizarea unor complexuri comerciale în zona drumului
public, planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD)
care promovează acest tip de investiţii vor fi supuse spre avizare Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în cadrul Comisiei de amenajare a
teritoriului, urbanism şi arhitectură (art.1, OMLPTL6/MAP139/2003).
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Art.24 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) În zona de siguranţă a infrastructurilor feroviare este interzisă amplasarea

oricăror alte tipuri e construcţii, instalaţii şi amenajări altele decât cele necesare
organizării şi funcţionării circulaţiei pe calea ferată.

(2) În sensul prezentului regulament, prin zonă de siguranţă a infrastructurii feroviare
se înţelege fâşia de teren, în limită de 20 m fiecare, situată de o parte şi de alta a
axei căii ferate, necesară desfăşurării şi organizării circulaţiei feroviare, în
conformitate cu alin.2, art. 29 a OUG 12/1998.

(3) În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul
Ministerului Transporturilor:

a) construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale
ferată;

b) construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor
de restabilire a circulaţiei;

c) instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;
d) instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,

telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.
(4) Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare

situate în intravilanul orașului Pecica, se autorizează cu avizul Companiei
Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului Transporturilor.

(5) În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecţie a infrastructurii feroviare
se înţelege fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată
de la axa căii ferate, situată de o parte şi de alta a căii ferate, în conformitate cu
alin.4, art.29 a OUG 12/1998.

(6) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care
afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se va autoriza numai cu
avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului
Transporturilor, şi anume:

a) căi ferate industriale;
b) lucrări hidrotehnice;
c) traversarea liniilor de cale ferată de către drumuri prin pasaje denivelate
d) subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie

electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere,
termotehnologice şi canale libere.

(7) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de

plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;
b) 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
freatice subterane;

c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care
contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a
infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare
normală a traficului.

(8) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanţe sau deşeuri de felul celor
prevăzute la alin.7 lit. c) este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite de
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

(9) Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a
materialelor, substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin.6 se pot realiza pe bază
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de studii privind implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de mediu executate de
unităţi de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A. şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(10) În zona de protecţie a căii ferate se vor evita, pe cât posibil, următoarele:
a) Depozite de deşeuri metalice (fier vechi), gropi de gunoi menajer;
b) Staţii de epurare, gropi adânci care acumulează ape meteorice;
c) Incinte industriale şi depozite cu pericol de incendiu, explozie, poluare;
d) Se va ţine cont de imaginea prezentată către zona căii ferate (realizarea

unei minime amenajări peisagistice).
(11) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din

patrimoniul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A., pentru lucrările de
interes public, atât în intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul
Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului Transporturilor.

Art.25 Amplasarea faţă de căi navigabile existente şi cursuri de apă potenţial
navigabile
(1) În zona cursului potenţial navigabil, conform legii, a râului Mureş, se pot autoriza,

cu avizul conform al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al Administraţiei
Bazinale de Apă Mureş și al administrației Parcului Natural Lunca Mureșului,
următoarele lucrări:

a) construcţii şi instalaţii aferente căilor navigabile, de deservire, de
întreţinere şi de exploatare;

b) semnale vizuale, auditive şi faruri, precum şi alte amenajări referitoare la
siguranţa navigaţiei;

c) construcţii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de
depozitare, drumuri de circulaţie, clădiri şi alte lucrări similare;

d) traversări şi subtraversări ale cursului potenţial navigabil al râului Mureş cu
conducte de presiune (apă, gaze, ţiţei, abur, etc), de linii electrice şi de
telecomunicaţii, precum şi traversările cu poduri şi de artă;

e) adăposturi de iarnă pentru nave, staţii de alimentare cu carburanţi şi
resurse de energie;

f) instalaţii de captare a apei din albia râului Mureş şi instalaţii de evacuare a
apelor reziduale convencţional curate;

g) apărări de maluri de orice natură, diguri longitudinale şi transversale şi alte
lucrări similare.

(2) În sensul prezentului regulament, prin zona fluvială se înţelege fâşia de teren
situată de-a lungul râului Mureş potenţial navigabil. Zona fluvială se va stabili de
către autoritatea de stat competentă, potrivit legii. În porturi, zona căilor navigabile
va coincide cu incinta portuară.

(3) Autorizarea construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe cursul râului Mureş, în
interiorul Parcului Naţional Lunca Mureşului este permisă cu respectarea
prevederilor capitolului VI.1 din prezentul regulament.

Art.26 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcțiilor în vecinătatea terenurilor aferente

aeroporturilor și a culuarelor de siguranță stabilite conform legii se face cu avizul
conform al Ministerului Transporturilor - Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

(2) Reglementarea zonelor cu servituți aeronautice este cuprinsă în actul cu caracter
normativ al Ministerului Transporturilor ”Reglementarea aeronautică civilă română
privind stabilirea zonelor cu servituți aeronautice civile și a condițiilor de avizare a
documentațiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în
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care pot constitui obstacole pentru navigașia aeriană și/sau pot afecta siguranța
zborului pe teritoriul și în spațiul național al României RACR-ZSAC, ediția
1/2015”, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autorizarea executării construcțiillor și amenajărilor situate în zone cu
servituți aeronautice civile, curpinse ca atare și în prezentul proiect, se va
face cu respectarea capitolului VI.4 al prezentului regulament și cu
respectarea condițiilor prevăzute în avizul AACR, obținut în prealabil.

Art.27 Amplasarea faţă de construcții și culuare tehnico-edilitare
(1) Față de traseele liniilor supraterane de transport energie electrică aparținând CN

Transelectrica SA, Enel Energie SA sau altori operatori similari, se vor păstra
culuare libere de trecere normate, în care este obligatorie obținerea avizului
deținătorului de rețea, după cum urmează:
a) LEA 400 KV – 75 m culuar de trecere (37,5m dreapta stânga față de axul

LEA);
b) LEA 220 KV – 55 m culuare de trecere (27,5m dreapta stânga față de axul

LEA);
c) LEA 110 KV – 37 m culuare de trecere (18,5m dreapta stânga față de axul

LEA);
d) LEA 20 KV – 25 m culuare de trecere (12,5m dreapta stânga față de axul

LEA);
(2) Față de obiectivele din Sistemul Național de Transport Gaze Naturale, traseele

rețelelor subterane de transport gaze naturale aparținând SNTGN  Transgaz SA
sau altori operatori similari, se vor păstra zonele de protecție și siguranță în care
este obligatorie obținerea avizului deținătorului de rețea după cum urmează:
a) Zona de protecție – distanța minimă recomandată este prevăzută la Anexa 9

la Normele Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport
gaze naturale (publicate în MO 171 bis din 10.03.2014);

b) Zona de siguranță – distanța minimă recomandată este prevăzută la Anexa 10
la Normele Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport
gaze naturale (publicate în MO 171 bis din 10.03.2014);

(3) Față de obiectivele din Sistemul Național de Transport al Petrolului, aparținând
SC Conpet SA Ploiești, OMW Petrom SA sau altori operatori similari, se vor
păstra zonele de siguranță în care este obligatorie obținerea avizului
deținătorilor obiectivelor respective după cum urmează:
a) Conducta de transport țiței – 10 m de o parte și de alta a conductei;
b) Conductă de transport apă reziduală – 5 m de o parte și de alta a conductei;
c) Conductă de transport gaze joasă presiune – 3 m de o parte și de alta a

conductei;
d) Parcuri de separatoare, colectare țiței - 35 m de la limita acestora.
e) Rampa CF - 30 m de la limita acesteia.

(4) Pentru orice operațiuni de introducere în intravilan, eliberări de Autorizații
de construire, aprobare documentații de urbanism (PUZ, PUD), modernizări
de drumuri, înființări de livezi/păduri, etc, aflate în vecinătatea conductelor
și instalațiilor administrate de Conpet SA Ploiești, se va obține Avizul SC
Conpet SA. De asemenea în cadrul Certificatelor de Urbanism necesare
pentru operațiuni de dezmembrare, comasare sau vânzare cumpărare a
imobilelor aflate în vecinătatea conductelor și instalațiilor administrate de
Conpet SA Ploiești, se va menționa obligatorii avizul din partea societății
Conpet SA Ploiești.
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Art.28 Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat
(1) Autorizarea executării construcţiilor în extravilan se face numai la distanţa de 500

m faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat, către interior.
(2) În sensul prezentului regulament prin fâşia de protecţie a frontierei de stat se

înţelege fâşia de teren cu o lăţime de 20 m spre interior, de la linia de frontieră
(alin.3, art.3, OUG105/2001).

(3) Se exceptează de la prevederile alin.1 punctele de control pentru trecerea
frontierei, cu construcţiile anexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii
care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat
a României.

(4) Nu se constituie fâşie de protecţie a frontierei de stat pe căile de comunicaţie şi în
zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră (alin.4, art.3, OUG105/2001).

(5) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din
domeniul public al statului şi se administrează de către Ministerul Administratiei şi
Internelor, prin Poliţia de Frontieră Romană (alin.1, art.7, OUG105/2001).

(6) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să
instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a
liniei de frontieră. Daca situaţia o impune, pentru termene limitate, până la
dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de
stat se pot face şi alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către
politiştii de frontieră (alin.3, art.7, OUG105/2001).

Art.29 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acestea după

cum urmează:
a) în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate

obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;
b) retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se

respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.
(2) În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea

clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al
clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

(3) Fac execepţie de la prevederile alin.2 construcţiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal aprobat conform legii.

(4) În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre
domeniul privat şi domeniul public.

Art.30 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale
parcelei, conform Codului Civil;

b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe
baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.

(2) Proprietarul unui imobil este obligat să îşi facă streaşina construcţiilor sale astfel
încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin
(art.611, Codul Civil).

(3) Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului
numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar,
dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel
încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de
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la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris
autentic (art.612, Codul Civil).

(4) Nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun, decât cu
acordul proprietarilor (art.614, Codul Civil).

(5) Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 m între fondul, îngrădit sau
neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin, şi fereastra pentru vedere, balconul ori
alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. Fereastra pentru vedere,
balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul
învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de 1 m. Distanţa se calculează de
la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a
deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de
hotar. Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de
la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie
(art.615, Codul civil).

(6) Dispoziţiile aliniatului precedent nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide,
fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să
împiedice vederea spre fondul învecinat (art.616, Codul civil).

II.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.31 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de

acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită
intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

(2) În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin.1, cu avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
teritorial.

(3) Numărul şi configuraţia acceselor prevăzute la alin.1 se determină conform
anexei nr. 2.4. la prezentul regulament, ca extras din anexa nr. 4 la RGU.

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

Art.32 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă

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

(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces
pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe
pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică
sau, după caz, pe terenuri proprietate privată gravate de servitutea de trecere
publică, potrivit legii sau obiceiului.

(3) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică, are dreptul să i să
permită trecerea pe fondul vecinului său pentru exploatarea fondului propriu.
Trecerea trebuie să se facă în condiţii de natură să aducă o minimă stânjenire
exercitării dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publică;
în cazul în care mai multe fonduri vecine au acces la calea publică, trecerea se va
face pe fondul căruia i s-ar aduce cele mai puţine prejudicii. Dreptul de trecere
este imprescriptibil. El se stinge în momentul în care fondul dominant dobândeşte
un alt acces la calea publică (art.617, Codul Civil).

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

II.5. Reguli cu privire la echiparea edilitară
Art.33 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există 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
administraţie 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;

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 toate celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile
alin.1 cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se
obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea
necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente,
fie să construiască noi reţele.

(4) Utilizatorii de apă, amplasaţi pe teritoriul orașului Pecica, inclusiv pe platformele
industriale, pot evacua apele uzate în reţelele de canalizare publică sau în cele
ale platformelor industriale numai cu respectarea condiţiilor stabilite de deţinătorul
acestor reţele şi numai dacă staţia de epurare finală a localității are profil
tehnologic necesar şi capacitate disponibilă. În toate cazurile este obligatorie
preepurarea locală a apelor uzate provenite de la aceşti utilizatori (art.18,
L107/1996).

(5) Proprietarul unui imobil este obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor
edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă de natura
conductelor de apă, gaz sau altele asemenea, a canalelor şi a cablurilor electrice,
subterane ori aeriene, după caz, precum şi a oricăror alte instalaţii sau materiale
cu acelaşi scop. Această obligaţie subzistă numai pentru situaţia în care trecerea
prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare. În toate
cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despăgubiri juste. Dacă este vorba
despre utilităţi noi, despăgubirea trebuie să fie şi prealabilă. Clădirile, curţile şi
grădinile acestora sunt exceptate de la acest drept de trecere, dacă ea are ca
obiect conducte şi canale, subterane, în cazul în care acestea sunt utilităţi noi
(art.621, Codul Civil).

Art.34 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderile 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 consiliile locale.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot suporta costurile extinderilor de reţele
publice sau măririlor de capacitate, în special în zone rezidenţiale, dacă au
prevăzut acest lucru în programul de dezvoltare al orașului.

(3) Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de către investitor sau de beneficiar (alin.2, art.28, RGU).

(4) În vederea păstrării caracterului specific al spaţiului urban din intravilanul
orașului Pecica se interzice montarea supraterană pe domeniul public, a
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă,
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energie electrică, telecomunicaţii, transport în comun, a automatelor pentru
semnalizare rutieră şi altele de această natură (alin.3, art.28, RGU).

(5) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin.4 se execută în varianta de
amplasare subterană ori după caz, în incintele sau nişele construcţiilor, cu acordul
prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiior şi fără afectarea circulaţiei publice
(alin.4, art.28, RGU).

(6) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de
distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă
ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură (alin.5, art.28,
RGU).

(7) Montarea reţelelor edilitare se execută în varianta subterană, fără afectarea
circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor
tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor
edilitare subterane (alin.6, art.28, RGU).

(8) Pe traseele reţelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme
de identificare nedestructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a
poziţiei reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor
de intervenţie la acestea (alin.7, art.28, RGU).

(9) Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare se execută
de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere
/modernizare/reabilitare a reţelei stradale, în conformitate cu programele
anuale/multianuale ale autorităţilor administraţiei publice, aprobate în condiţiile
legii (alin.8, art.28, RGU).

(10) Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind
realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradale, precum şi a
drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul orașului
Pecica, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în
vederea amplasării reţelelor edilitare. În situaţia drumurilor de interes local,
judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţii, canalele subterane se pot
amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului (alin.9, art.28,
RGU).

Art.35 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul

public sunt proprietate a orașului Pecica, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt

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

proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

II.6. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii
Art.36 Parcelarea
(1) Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în 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 minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi respective de
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minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;
b) suprafaţa minimă a parcelei este de 250 m2 pentru clădiri înşiruite şi

respectiv de minim 500 m2 pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

(3) Sunt considerate loturi construibile doar cele care se încadrează în prevederile
alin.2.

(4) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi
parametrii zonei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a
teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit
legii, poate fi condiţionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu
acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic
zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv a evidenţelor de carte
funciară (alin.3, art.311, L350/2001).

Art.37 Înălţimea construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a

clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să
depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

(2) În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate
alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin.1 construcţiile care au fost cuprinse într-un
plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

Art.38 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior

nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi

aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi
depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este
interzisă.

(3) În zonele construite protejate, se precizează următoarele reguli privind aspectul
exterior:

- pentru monumentele propuse: sunt protejate caracteristicile arhitecturale
care dau valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii, finisaje, areal
natural sau artificial), caracteristicile se vor menţine la orice tip de
intervenţie;

- tâmplăriile de lemn pentru faţadele vizibile din stradă;
- în zonele de protecţie ale monumentelor propuse: aceleaşi ca mai sus; în

plus sunt protejate acele elemente care constituie arealul de valoare a
monumentelor respective;

- în incintele arhitecturilor majore propuse: fără prescripţii anume, ele
rezultând din documentaţiile urbanistice obligatorii pentru noile investiţii de
acest gen;

- se va urmări armonizarea aspectului exterior, indicat şi prin elementele de
mai sus cu vecinătăţile şi supravegherea arheologică a lucrărilor de
construcţie.

Art.39 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarul unui imobil este obligat să permită folosirea fondului său pentru
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efectuarea unor lucrări necesare fondului învecinat, precum şi accesul vecinului
pe terenul său pentru tăierea crengilor şi culegerea fructelor, în schimbul unei
despăgubiri dacă este cazul. Această obligaţie subzistă numai pentru situaţia în
care trecerea prin altă parte ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare
(art.622, Codul Civil).

Art.40 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la elemente structurale ale oricărei construcţii, se realizează

doar în baza unei autorizaţii de construire, în condițiile expertizei tehnice
obligatorii.

(2) Oricare dintre coproprietari are dreptul să sprijine construcţii ori să instaleze grinzi
în zidul comun cu obligaţia de a lăsa 6 cm spre celălalt coproprietar şi fără a
afecta dreptul acestuia de a sprijini construcţiile sale ori de a instala propriile
grinzi în zidul comun. Un coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de
vecinul său până în jumătatea zidului, în cazul în care ar dori să instaleze el
însuşi grinzi ori să construiască un coş de fum în acelaşi loc (art.664, Codul Civil).

(3) Oricare dintre coproprietari poate să înalţe zidul, cu îndatorirea de a suporta
singur cheltuielile de înălţare peste limita zidului comun, precum şi cheltuielile de
reparare a părţii comune a zidului ca urmare a înălţării acestuia. În cazul în care
zidul nu poate rezista înălţării, proprietarul care doreşte să facă această înălţare
este dator să reconstruiască zidul în întregime luând din fondul său suprafaţa
pentru a asigura grosimea necesară zidului nou ridicat. Vecinul care nu a
contribuit la înălţare poate dobândi coproprietatea, plătind jumătate din valoarea
actualizată a materialelor şi manoperei folosite, precum şi, dacă este cazul,
jumătate din valoarea terenului întrebuinţat pentru îngroşarea zidului (art.665,
Codul Civil).

II.7. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri
Art.41 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită locuri de

parcare se emite doar dacă există posibilitatea realizării acestora în afara
domeniului public.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.1, utilizarea domeniului public pentru spaţii de
parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către primarul orașului
Pecica conform legii.

(3) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea
construcţiei, conform anexei nr. 2.5. la prezentul regulament, ca extras din anexa
nr. 5 la RGU.

Art.42 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creări de spaţii verzi

şi plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform anexei nr.
2.6. la prezentul regulament, ca extras din anexa nr. 6 la RGU.

(2) Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul
liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la
amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în
condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare (art.2, L24/2007).

(3) Extinderea intravilanului orașului Pecica, transformarea zonelor cu alte
funcţiuni în zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 mp
aflate în proprietatea statului, a orașului Pecica, a autorităţilor centrale şi
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locale se pot realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să
prevadă un min. de 20 mp de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un min. de
5% spaţii verzi publice (alin.3, art.10, L24/2007).

(4) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia de a asigura din
terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de min. 26 mp/locuitor, până la data
de 31 decembrie 2013 (alin.1, art.II, OUG114/2007). Reglementarea minimală
rămâne în vigoare și dupa acea data.

(5) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute
ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori
strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora
(alin.1, art.71, OUG195/2005).

(6) Actele administrative emise cu nerespectarea prevederilor aliniatului
precedent sunt lovite de nulitate absolută (alin.2, art.71, OUG195/2005).

(7)La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respectă
prevederile OUG195/2005 şi a reglementărilor speciale şi se prevăd, în mod
obligatoriu, măsuri de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi
antropic al fiecărei zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică
a zonelor deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie
sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
(art.72, OUG195/2005).

(8) În lipsa unor dispoziţii cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului
locului, arborii trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar, cu
excepţia acelora mai mici de 2 metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii. În caz de
nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori,
după caz, tăierea, la înălţimea cuvenită, a arborilor, plantaţiilor ori a gardurilor vii,
pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul
fondului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor aparţinând
proprietarului vecin are dreptul de a le tăia, precum şi dreptul de a păstra fructele
căzute în mod natural pe fondul său (art.613, Codul civil).

Art.43 Împrejmuiri
(1) În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor

categorii de împrejmuiri:
a) Împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor,

separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
b) Împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării

parcelelor aferente clădirilor şi /sau integrării clădirilor în caracterul străzilor
sau al ansamblurilor urbanistice.

(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe
ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei.

(3) Proprietarii terenurilor învecinate sunt obligaţi să contribuie la grăniţuire prin
reconstituirea hotarului şi fixarea semnelor corespunzătoare, suportând, în mod
egal, cheltuielile ocazionate de aceasta (art.560, Codul Civil).

(4) Orice proprietar poate să-şi îngrădească proprietatea, suportând, în condiţiile
legii, cheltuielile ocazionate (art.561, Codul Civil).

(5) Oricare dintre vecini poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate să contribuie
la construirea unei despărţituri comune. În lipsa unor dispoziţii legale, a
regulamentului de urbanism sau a obiceiului locului, înălţimea zidului comun va fi
stabilită de părţi, dar fără a depăşi 2 m, socotindu-se şi coama zidului (art.662,
Codul Civil).
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II.8. Reguli finale
Art.44 Procesele de aprobare şi autorizare
(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii

de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legii 50/1991, în cazul în care
legea nu dispune altfel (alin.1, art.1, L50/1991).

(2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, în temeiul şi cu respectarea prevederilor
documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii (alin.2, art.2,
L50/1991).

(3) În vederea eliberării certificatelor de urbanism şi ulterior a autorizaţiilor de
construire, se va proceda la parcurgerea regulilor de bază privind modul de
ocupare al terenurilor, cuprinse în cap. II al prezentului regulament, urmate
de parcurgerea prevederilor specifice la nivelul zonelor funcţionale din
intravilan sau extravilan, după caz, cuprinse în cap. IV şi V ale prezentului
regulament şi terminând cu parcurgerea prevederilor speciale la nivelul
zonelor protejate şi a celor din zonele cu riscuri naturale, cuprinse în cap. VI
şi VII ale prezentul regulament, funcţie de locaţia investiţiei.

(4) Autorizaţiile de construire pentru reţelele magistrale, căi de comunicaţie,
amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de
infrastructură, care se execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea
planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate conform legii (alin.3,
art.2, L50/1991).

(5) Prin exceptare de la prevederile alin.2, se pot emite autorizaţii de construire şi
fără documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate pentru lucrările
prevăzute la alin.4, art.2 din L50/1991.

(6) Se pot executa fără autorizaţie de construcţie lucrări care nu modifică structura de
rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, prevăzute la art.11 din
legea 50/1991.

(7) În condiţiile legii, nu se emit autorizaţii provizorii (alin.11, art.7, L50/1991).
(8) În zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un regim de protecţie, altul decât

cele prevăzute în mod expres în prezentul regulament, solicitantul autorizaţiei de
construire va obţine avizul organismelor competente.

(9) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii
realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor (deci şi
în procesul de autorizare) a următoarelor cerinţe esenţiale (art.5, L10/1995 și
legislația europeană – g) și h)):

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate şi mediu;
d) siguranţa în exploatare;
e) protecţie împotriva zgomotului;
f) economie de energie şi izolare termică;
g) coerență;
h) eleganță;

(10) Nivelul şi cerinţele esenţiale de calitate se vor stabili de către proiectanţi şi
investitori pentru fiecare obiectiv în parte, conform reglementărilor în vigoare.

(11) Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte
respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele esenţiale de calitate,
se va face numai de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, alţii decât
specialiştii elaboratori ai proiectelor (alin.1, art.13, L10/1995).

(12) Este interzisă autorizarea obiectivelor ce nu se înscriu în nivelul şi cerinţele
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esenţiale de calitate minime, prevăzute în reglementările în vigoare, şi/sau
neverificate în condiţiile aliniatului precedent.

(13) Toate documentaţiile tehnice depuse în vederea eliberării autorizaţiilor de
construire, de demolare, sau de organizare a lucrărilor de execuţie, vor fi semnate
de către un arhitect cu drept de semnătură, în funcţie de competenţele specifice,
conform L184/2001 şi HG 932/2010.

(14) Toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului depuse în vedere
aprobării de către Consiliul Local Pecica vor fi coordonate şi semnate de către
unul sau mai mulţi specialişti cu drept de semnătură pentru documentaţii de
urbanism şi amenajarea teritoriului, în funcţie de competenţele specifice, conform
HG 1519/2004.

(15) Toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi supuse
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborare sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin
OMDRT 2701/2010, precum și cea aprobată local prin HCL Pecica. Hotărârile
locale adoptate fără respectarea celor de mai sus sunt nule.

Art.45 Autorizarea directă
(1) În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizaţiile de construire se emit

direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic,
economic şi tehnic al imobilelor, cuprinse în prezentul Regulamentul local de
urbanism aferent acestuia (art.312, L350/2001).

(2) Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie,
care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general şi prezentul
Regulament, s-au evidenţiat şi delimitat în cadrul PUG, în vederea detalierii prin
planuri urbanistice zonale (art.313, L350/2001).

Art.46 Detalieri ale documentaţiilor de urbanism
(1) Detalierea prin plan urbanistic zonal a reglementărilor prezentului plan urbanistic

general este necesară pentru zonele nereglementate suficient, care au un grad
ridicat de complexitate, sau o dinamică urbană accentuată.

(2) Elaborarea de planuri urbanistice zonale este obligatorie pentru (alin.3,
art.47, L350/2001):

a) zona centrală a localităţilor orașului Pecica: Pecica, Turnu și
Sederhat;

b) zonele construite protejate și de protecție a monumentelor istorice;
c) zonele de agrement și turism;
d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice și zonelor de servicii;
e) parcelărilor pentru divizarea în mai mult de 3 parcele;
f) infrastructurii de transport;
g) zonele supuse restructurării sau regenerării urbane;
h) alte zone cuprinse în PUG ca atare.

(3) Pentru situaţia prezentului proiect, delimitarea zonelor pentru care se întocmesc
planuri urbanistice zonale obligatorii, este precizată în cadrul Memoriului General
şi în cadrul planşelor nr. 179-PUG-3.2.1-U – Orașul Pecica. Reglementări
urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.2-U – Localitatea Turnu. Reglementări
urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.3-U – Localitatea Sederhat. Reglementări
urbanistice propuse, 179-PUG-3.2.4-U – Localitatea Bodrogu Vechi.
Reglementări urbanistice propuse şi 179-PUG-3.2.5-U – Pecica. Trupuri izolate
NV. Reglementări urbanistice propuse, din cadrul prezentului Plan Urbanistic
General.
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(4) Prin planul urbanistic zonal, se stabilesc în baza analizei contextului social,
cultural-istoric, urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul
de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de
utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT),
retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale
şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor,
materialele admise (alin.5, art.47, L350/2001).

(5) Regulamentele locale de urbanism aferente planurilor urbanistice zonale vor
cuprinde şi vor detalia prevederile referitoare la modul concret de utilizare a
terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor
construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate
cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza unui
studiu de specialitate (alin.2, art.49, L350/2001).

(6) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică,
pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate
modifica planurile de nivel superior (alin.1, art.48, L350/2001).

(7) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază
cel puțin (alin.2, art.48, L350/2001):

a) modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu
identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate;

b) retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;
c) procentul de ocupare a terenului și modul de ocupare a terenului;
d) accesele auto și pietonale;
e) conformarea arhitectural-volumetrică;
f) conformarea spațiilor publice.

(8) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea
amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul
urbanistic zonal (alin.3, art.48, L350/2001).

(9) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile urbanistice generale și zonale se va
face în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităților din cadrul UAT Pecica.
Limita propusă va fi stabilită în funcție de elementele cadrului natural, căi majore
de comunicații, amenajări hidrotehnice, precum și alte categorii de lucrări cu
caracter tehnic (alin.2, art.481, L350/2001).

(10) În cazul extinderii tramei stradale și a anumitor zone funcționale, limita
intravilanului propus se va raporta la acestea și va urmări să asigure o utilizare
eficientă a terenurilor (alin.3, art.481, L350/2001).

(11) Prevederile regulamentelor locale de urbanism sunt diferentiate pe fiecare
unitate teritorială de referință, zonă și subzonă a acesteia (alin.4, art.49,
L350/2001).

(12) Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop
intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau
care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire (art.561, L350/2001).

(13) Documentaţiile de urbanism aprobate fără avizele prevăzute de reglementările
în vigoare sunt nule (alin.2, art.64, L350/2001).

(14) În cazul documentaţiilor de urbanism sau investiţiilor complexe, entitatea
achizitoare poate organiza, în condiţiile legii, concurs de soluţii urbanistice,
deschis specialiştilor în domeniu.

Art.47 Modificări ale documentaţiilor de urbanism
(1) Prezentul Regulament local de urbanism poate fi modificat doar după 12 luni de

la aprobare şi doar prin aceeaşi procedură ca în cazul aprobării sale iniţiale,
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împreună cu Planul Urbanistic General.
(2) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită

o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona
respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura
obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după
caz, prin certificatul de urbanism (alin.1, art.32, L350/2001):

a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor
documentaţilor de urbanism aprobate;

b) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către
autoritatea publică locală a unui plan urbanistic zonal;

c) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea unui plan urbanistic
zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice
interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de
structura specializată condusă de arhitectul șef și aprobat, după caz,
conform competențelor legale;

d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu;
e) să permită întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de

construire, fără elaborarea unei documentații de urbanism, în situaţia
solicitării construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent în care
clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel
solicitat.

(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin.2, lit. c), iniţierea planului urbanistic zonal se
face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit de arhitectul-şef şi aprobat
de primarul orașului.

(4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele:
a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi;
c) indicatorii urbanistici obligatorii – limitele minime și maxime;
d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor,

utilităţilor;
e) capacităţi de transport admise.

(5) După elaborarea şi aprobarea conform legii a Planului urbanistic zonal sau de
detaliu menţionate mai sus, se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire (alin.6, art.32, L350/2001).

(6) În absenţa Planului de amenajare a teritoriului județean și a Planului
urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în
construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane
numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu
respectarea Regulamentului general de urbanism (alin.1, art.65, L350/2001).

(7) Documentaţiile de amenajare a teritoriului și de urbanism modificate fără
respectarea prevederilor legale privitoare la avizarea şi aprobarea acestora sunt
nule (alin.2, art.65, L350/2001).

(8) În activitatea arhitectului-şef al orașului, acesta este sprijinit de Comisia tehnică
de amenajarea teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ, care asigură
fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor (alin.5, art.36,
L350/2001).

Art.48 Valabilitatea documentaţiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism
(1) Odată cu aprobarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism, este

obligatorie stabilirea perioadei de valabilitate a acestora.
(2) Valabilitatea prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
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urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul
perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora, în următoarele situații
(alin.5, art.56, L350/2001):

a) dacă în timpul perioadei de valabilitate a fost începută, în condițiile legii,
procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desființare;

b) dacă a fost demarată punerea în aplicare a reglementărilor privind
circulația juridică a terenurilor, stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan
sau delimitarea zonelor afectate de servituți publice;

c) daca au fost inițiate obiective de investiții de modernizare și/sau dezvoltare
a infrastructurii tehnico-edilitare;
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CAPITOLUL III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

III.1. Zone şi subzone funcţionale
Art.49 Generalităţi
(1) Zonificarea funcţională este acţiunea împărţirii teritoriului în zone funcţionale

(anexa la L350/2001).
(2) Zona funcţională reprezintă o parte din teritoriul unei localităţi în care, prin

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se determină
funcţiunea dominantă existentă şi viitoare. Zona funcţională poate rezulta din mai
multe părţi cu aceeaşi funcţiune dominantă (zona de locuit, zona activităţilor
industriale, zona spaţiilor verzi etc.) (anexa la L350/2001).

(3) Subzona funcţională reprezintă o parte specializată din teritoriul unei zone
funcţionale, omogenă din punct de vedere al caracteristicilor urbanistice, asupra
căreia se pot aplica acelaşi set de reguli.

Art.50 Zone şi subzone funcţionale în intravilan
(1) Teritoriul intravilan al orașului Pecica este compus din următoarele zone şi

subzone funcţionale constituite, urbanizate sau protejate:
a) C - Zone Centrale (în afara ZCP):

- CS - zonă centrală secundară (centru secundar), format și din:
- CS_LC_M - subzona centrală secundară pentru locuințe
colective medii (max P+4E+M)
- CS_ISC - subzona centrală secundară pentru activități
economice de tip comercial - en detail - desfășurate în unități
de mari dimensiuni - big box, mall, showroom
- CS_CCR - subzona centrală secundară pentru
transporturi rutiere

- CN - zona de nucleu secundar urban, în afara zonei centrale și a
zonei construite protejate, formate și din:

- CN_LC_M - subzona de nucleu secundar urban pentru
locuințe colective medii (max P+4E+M)
- CN_ISP - subzonă nucleu secundar urban pentru instituții
și servicii publice și de interes public
- CN_CCR - subzona nucleu secundar urban pentru
transporturi rutiere
- CN_SVS - subzonă nuclee secundare pentru complexe și
dotări sportive publice sau/și private

b) M – Zone mixte:
- MDP - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă

principalelor artere de trafic
- MDL - zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă

arterelor de importanță locală
c) L – Zone pentru locuire:

- LC_m – subzona pentru locuinţe colective mici (max P+2E, max 10
m la cornișă)

- LI_U - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter urban (max P+1E+M, max 7 m la cornișă)

- LI_U/PUZ - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate)
cu caracter urban (max P+1E+M, max 7 m la cornișă) pe care s-a
aprobat un PUZ



45

- LI_R – subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)

- LI_R_AI – subzona de locuințe rurale mici cu aspect de așezări
informale

- LT_L - subzona pentru locuințe de vacanță și weekend
d) IS – Zone pentru instituții și servicii:

- ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes
public în clădiri dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale

- ISC – zona pentru activități economice de tip comercial - en detail –
desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, mall, showroom

- ISC/PUZ – zona pentru activități economice de tip comercial - en
detail – desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, mall,
showroom, pe care s-a aprobat un PUZ

- IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar
- IST/PUZ – zonă pentru activități economice de tip terțiar, pe care s-

a aprobat un PUZ
e) ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formate și din:

- ID/PUZ – zone pentru unități industriale și depozitare, pe care s-a
aprobat un PUZ

- ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi)
f) A – Zone pentru unităţi agricole și zootehnice:

- AA – zona pentru unități agricole
- AA/PUZ – zona pentru unități agricole, pe care s-a aprobat un PUZ
- AZ – zona pentru unități zootehnice
- AM – zona pentru activități mixte, agro-zootehnice
- AF – zona pentru unități de folosință silvică

g) CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi:
- CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră
- CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier
- CCR_S/PUZ - zona pentru dotări de transport rutier, pe care s-a

elaborat un PUZ
- CCF – zona pentru căi de comunicație feroviară
- CCA – zona pentru căi de comunicație aeriene și construcții

aferente
h) SV – Zone pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport și

agrement:
- SVP – zona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces

public nelimitat
- SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culuar

ecologic
- SVPR – zona verde cu rol de protecție față de infrastructura majoră,

plantații cu rol de protecție sanitară și de reconstrucție ecologică
- SVS – zona pentru complexe și dotări sportive publice sau/și private
- SVA – zona pentru agrement public sau/și privat

i) TDS – Zone pentru destinații speciale:
- TDS_MAPN – zona pentru destinații speciale (MAPN)
- TDS_MAI - zona pentru destinații speciale (MAI)

j) GC – Zone pentru gospodărie comunală, formată și din:
- GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe

ale cimitirelor)
k) TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară:

- TEAC – zona pentru alimentare cu apă și canalizări
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- TEET – zona pentru alimentare cu energie electrică și
telecomunicații

- TEET_I – subzona pentru telecomunicații, situată în zone cu alt
caracter

- TEPR – zona pentru diguri de protecție împotriva inundațiilor
l) TAI – Terenuri agricole în intravilan
m) THI – Terenuri aflate permanent sub ape în intravilan:

- THIR – zona pentru ape curgătoare
- THIB – zona pentru ape stătătoare
- THIF – zona pentru sisteme de desecare

n) U – Zone pentru urbanizare:
- U_MDL - zonă de urbanizare mixtă cu regim de construire deschis,

adiacentă arterelor de importanță locală
- U_LG - zona de urbanizare pentru locuințe generale mici
- U_LI_U – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate

sau cuplate) cu caracter urban (max P+1E+M/R)
- U_IST – zonă de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar
- U_ID – zone de urbanizare pentru unități industriale și depozitare
- U_PA – zona de urbanizare pentru parc mixt de activități productive

(industriale, servicii și agricole)
- U_AA – zona de urbanizare pentru unități agricole
- U_CCR_S - zona de urbanizare pentru dotări de transport rutier
- U_SVP – zona de urbanizare pentru parcuri, grădini publice şi

scuaruri cu acces public nelimitat
- U_SVA – zona de urbanizare pentru agrement public sau/și privat
- U_SVA_IS – zona de urbanizare cu caracter mixt pentru agrement

public sau/și privat și servicii
o) ZNP – Zone naturale protejate în intravilan:

- ZNP_LI_R - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau
cuplate) cu caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă),
suprapuse peste zone naturale protejate

- ZNP_ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi),
suprapuse peste zone naturale protejate

- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_AF – zona de unități forestiere (silvice), suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_TEPR – zona pentru dotări tehnico-edilitare de protecție
(diguri, baraje, etc), suprapuse peste naturale protejate

- ZNP_TAI – zone de terenuri agricole în intravilan, suprapuse peste
zone naturale protejate

- ZNP_THIR – zona pentru ape curgătoare, suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_THIF – zona pentru sisteme de desecare, suprapuse peste
zone naturale protejate

p) ZCP – Zone construite protejate în intravilan:
- ZCPC_A – zona de ansambluri construite în zona centrală

suprapuse peste aria construită protejată
- ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate în zona

centrală suprapuse peste aria construită protejată
- ZCPC_LC_M - subzona pentru locuințe colective medii (max P+3E)

în zona centrală suprapuse peste aria construită protejată
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- ZCPC_CCR - subzona pentru transporturi rutiere în zona centrală
suprapuse peste aria construită protejată

- ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat în zona centrală suprapuse peste aria
construită protejată

- ZCPC_SVS – subzona pentru complexe și dotări sportive publice
sau/și private în zona centrală suprapuse peste aria construită
protejată

- ZCPC_TDS_MAI – subzona pentru destinații speciale MAI (Sediul
Poliției Orășenești) în zona centrală suprapuse peste aria construită
protejată

- ZCP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapuse peste
zone construite protejate in intravilan (situri arheologice)

- ZCP_U_ID - zona pentru unități industriale și depozitare propuse
spre urbanizare, suprapuse peste zone construite protejate in
intravilan (situri arheologice)

- ZCPL_IST - zona de servicii de tip terțiar, protejată la nivel local ca
ZCP (Fosta Moară)

(2) Teritoriul intravilan al localității Turnu este compus din următoarele zone şi
subzone funcţionale constituite, urbanizate sau protejate:

a) C - Zone Centrale (în afara ZCP):
- C – zona centrală a localității, din care fac parte și următoarele

subzone:
- C_CCR - subzona centrala pentru transporturi rutiere
- C_AA - subzona centrală pentru unități agricole

b) LI_R – zona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter
rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)

c) IS – Zone pentru instituții și servicii:
- ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes

public în clădiri dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale
- IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar

d) ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formată și din:
- ID_PUZ – zonă pentru unități industriale și depozitare pe care s-a

aprobat un PUZ
e) AA – zona pentru unități agricole
f) CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi:

- CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră
- CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier

g) SV – Zone pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie, sport și
agrement:

- SVP – zona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu acces
public nelimitat

- SVS – zona pentru dotări sportive publice sau/și private
- SVA – zona pentru agrement public sau/și privat

h) TDS_MAI - zona pentru destinații speciale MAI
i) GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale

cimitirelor)
j) TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară:

- TE_PUZ – zona pentru echipare edilitară pe care s-a aprobat un
PUZ

- TEET_I – zona pentru telecomunicații, situată în zone cu alt
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caracter
k) THI – Terenuri aflate permanent sub ape în intravilan:

- THIR – zona pentru ape curgătoare
- THIF – zona pentru sisteme de desecare

l) U – Zone pentru urbanizare:
- U_LI_R – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate

sau cuplate) cu caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)
- U_IST – zona de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar
- U_ID – zona de urbanizare pentru unități industriale și depozitare
- U_AA – zona de urbanizare pentru unități agricole
- U_SVP – zona de urbanizare pentru parcuri, grădini publice şi

scuaruri cu acces public nelimitat
- U_SVS – zona de urbanizare pentru dotări sportive publice sau/și

private
- U_SVA – zona de urbanizare pentru agrement public sau/și privat

m) ZNP – Zone naturale protejate în intravilan:
- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone

naturale protejate
- ZNP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapusă peste

zone naturale protejate
n) ZCP – Zone construite protejate în intravilan:

- ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate situate în zona
centrală

- ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat situate în zona centrală și suprapuse peste
aria construită protejată

- ZCP_M - subzona de monumente istorice protejate izolate

(3) Teritoriul intravilan al localității Sederhat este compus din următoarele zone şi
subzone funcţionale constituite sau urbanizate:

a) C - Zone Centrale (în afara ZCP):
- C – zona centrală a localității, din care fac parte și următoarele

subzone:
- C_CCR - subzona centrala pentru circulații rutiere

b) LI_R – zona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter
rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)

c) ID – Zone pentru unități industriale și depozitare, formate și din :
- ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi)

d) A– Zona pentru unităţi agricole și zootehnice, formată din:
- AA – zonă pentru unități agricole
- AM – zonă pentru unități mixte, agro-zootehnice

e) CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi:
- CCR – zona pentru transporturi rutiere
- CCR_S - zona pentru dotări de transport rutier

f) GCC – Zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și anexe ale
cimitirelor)

g) U – Zone pentru urbanizare:
- U_LI_R – zona de urbanizare pentru locuințe individuale (izolate

sau cuplate) cu caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă)
- U_IST – zonă de urbanizare pentru activități economice de tip terțiar
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(4) Teritoriul intravilan al localității Bodrogu Vechi este compus din următoarele zone
şi subzone funcţionale constituite protejate:

a) ZNP – Zone naturale protejate în intravilan:
- ZNP_LT_L - zona pentru locuințe de vacanță și weekend, situate în

zone naturale protejate
- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, situate în zone naturale

protejate
- ZNP_AF – zona pentru unități silvice, situate în zone naturale

protejate
- ZNP_CCR – zona pentru căi de circulație rutieră, situate în zone

naturale protejate
- ZNP_SVP – zona pentru parcuri şi scuaruri cu acces public

nelimitat, situate în zone naturale protejate
- ZNP_SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culuar

ecologic, situate în zone naturale protejate
- ZNP_GCC – zona pentru cimitire (și capele, clădiri administrative și

anexe ale cimitirelor) situate în zone naturale protejate

Art.51 Destinația terenurilor din extravilan
(1) Teritoriului extravilan al UAT Pecica este compus din terenuri cu următoarea

destinație:
a) TA – Terenuri cu destinație agricolă:

- TAA – terenuri arabile
- TAPS – pășuni
- TAF – fânețe

b) TF – Terenuri forestiere:
- TFPD – păduri
- TFPDT – păduri tinere, tufișuri
- TFE – perdele forestiere de protecție cu rol ecologic
- TFPR – perdele forestiere de protecție pentru agricultură și

obiective economice (protecția câmpului și a localităților)
c) TH – Terenuri aflate sub ape:

- THR – terenuri aflate sub ape curgătoare
- THB – terenuri aflate sub ape stătătoare
- THIF – terenuri aflate sub sisteme de desecare

d) TN – Terenuri neproductive:
- TNH – terenuri neproductive afectate de apă (râpe, ravene, torenți,

mlaștini, etc)
e) TC – Terenuri pentru circulații, transporturi și construcții aferente

- TCR – terenuri pentru circulații rutiere, construcții și amenajări
aferente

- TCF – terenuri pentru circulații feroviare, construcții și amenajări
aferente

f) TS – Terenuri pentru destinații speciale
g) TCc – Terenuri pentru alte construcții și amenajări:

- TCcID – terenuri pentru sonde de extracție hidrocarburi
- TCcA – terenuri pentru anexe la exploatații agricole și ferme agro-

zootehnice
- TCcTE – terenuri pentru construcții tehnico-edilitare (stații de

pompare ANIF, baraje, diguri, etc)
h) TP – Terenuri protejate:
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- TNP – Terenuri naturale protejate:
- TNP_E – arii naturale protejate (protecție ecologică)

- TCP – Terenuri construite protejate
- TCP_S – terenuri cu situri arheologice reperate

- TPS – Terenuri protejate speciale
- TPA – Terenuri cu servituți aeronautice civile situate în extravilan

i) TR – Terenuri cu riscuri:
- TRN – Terenuri cu riscuri naturale:

- TRN_S – terenuri cu risc natural seismic
- TRN_I – terenuri cu risc natural de inundabilitate

j) TZ – Terenuri pentru rezerve
- TZ_CC – Rezerve de terenuri pentru amenajarea căilor de

comunicație și transporturi (navale, rutiere, cicliste și pietonale)

III.2. Unităţi teritoriale de referinţă
Art.52 Unităţi teritoriale de referinţă
(1) Unitatea teritorială de referinţă (UTR) reprezintă o subdiviziune urbanistică a

teritoriului intravilan al orașului Pecica, delimitată pe limite cadastrale,
caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere
urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă.
UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici
similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod
de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor,
regim juridic al imobilelor similar (anexa nr.2 la L350/2001).

(2) Unitățile teritoriale de referință (UTR) au fost delimitate pe baza zonelor și
subzonelor funcționale prezentate mai sus, pentru fiecare localitate în parte, și
sunt prezentate grafic în planșele 179-PUG-3.3.1. Pecica. Unități și macrounități
teritoriale de referință propuse, 179-PUG-3.3.2. Turnu. Unități și macrounități
teritoriale de referință propuse, 179-PUG-3.3.3. Sederhat. Unități și macrounități
teritoriale de referință propuse, 179-PUG-3.3.4. Bodrogu Vechi. Unități și
macrounități teritoriale de referință propuse și 179-PUG-3.3.5. Pecica. Trupuri
izolate NV. Unități și macrounități teritoriale de referință propuse.
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CAPITOLUL IV. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL ZONELOR
FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN

ORAȘUL PECICA
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IV.A.1. C – ZONE CENTRALE (în afara ZCP)

IV.A.1.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona centrală situată în afara ZCP, curpinde zone centrale secundare sau nuclee

secundare urbane nou propuse în structura urbană a orașului, situate pe traseul
DN 7 din intravilan. Este vorba de un centru secundar, stabilit la intersecția DN7
cu str. 217, 114 și 110, precum și de două nuclee urbane secundare constituite la
intersecția DN7 cu str.2, 303, 304, 211, 301 și DJ 709J, precum și la intersecția
DN7 cu str. 401, 402, 403 și 238. Toate aceste zone sunt nuclee funcționale de ja
constituite, dar nedefinite încă atare în cadrul reglementărilor urbane.

(2) Delimitarea zonei centrale a ţinut cont de concluziile analizei funcţionale, zona
fiind stabilită pe limite cadastrale.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonei intră următoarele zone funcționale, precum și următoarele

tipuri de subzone funcționale:
- CS - zonă centrală secundară (centru secundar), format și din:

- CS_LC_M - subzona centrală secundară pentru locuințe
colective medii (max P+4E+M)
- CS_ISC - subzona centrală secundară pentru activități
economice de tip comercial - en detail - desfășurate în unități de
mari dimensiuni - big box, mall, showroom
- CS_CCR - subzona centrală secundară pentru transporturi
rutiere

- CN - zona de nucleu secundar urban, în afara zonei centrale și a zonei
construite protejate, formate și din:

- CN_LC_M - subzona de nucleu secundar urban pentru locuințe
colective medii (max P+4E+M)
- CN_ISP - subzonă nucleu secundar urban pentru instituții și
servicii publice și de interes public
- CN_CCR - subzona nucleu secundar urban pentru transporturi
rutiere
- CN_SVS - subzonă nuclee secundare pentru complexe și dotări
sportive publice sau/și private

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunile dominante ale zonei sunt locuire colectivă și locuire individuală de tip

urban, cult, învățământ, comerţ, alte servicii, actități productive specifice locale cu
desfacere, sport și agrement, parcuri și scuaruri verzi cu acces public nelimitat;

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei centrale sunt următoarele:

- turism;
- echipare tehnico-edilitară;

IV.A.1.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zonele CS și CN, este permisă utilizarea terenurilor pentru amplasarea de
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construcţii şi amenajări pentru următoarele funcţiuni:
- administrative (administraţie publică locală, alte instituţii, sedii de partid,

sedii de birouri);
- financiar-bancare (sedii de bănci, sedii de societăţi de asigurări, burse de

valori şi mărfuri);
- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, supermagazin, piaţă

agroalimentară, comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii - poştă,
telecomunicaţii, frizerie, alte prestări servicii);

- cult (lăcaşe de cult);
- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de

cultură, centre şi complexe culturale);
- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale);
- sănătate (dispensar uman, alte unităţi cu specific medical-centre recoltare

sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii, creşe şi creşe
speciale pentru copii, leagăn de copii);

- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,
case de primire, etc);

- sedii de poliție, etc
- agrement (cluburi de agrement, cazinouri, locuri de joacă pentru copii,

parcuri, scuaruri);
- turism (hotel, hotel apartament, motel, vile, pensiuni agroturistice);
- locuire colectivă medie;
- locuire individuală de tip urban;
- tehnico-edilitare cu rețele pozate în subteran;
- spaţii verzi publice amenajate;
- parcaje, garaje pentru locuințe și instituții.

(2) În subzonele CS_LC_M și CN_LC_M este permisă utilizarea terenurilor pentru
următoarele:

- locuire colectivă medie (max P+4E+M);
- funcțiuni complementare locuirii: comerț, servicii și profesii liberale, etc;
- spații verzi publice amenajate;
- circulații cicliste și pietonale;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran.

(3) În subzona CN_ISP este permisă utilizarea terenurilor pentru următoarele:
- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de

cultură, centre şi complexe culturale);
- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale);
- spații verzi publice amenajate;
- circulații cicliste și pietonale;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran.

(4) În subzona CS_ISC este permisă utilizarea terenurilor pentru următoarele:
- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, supermagazin, piaţă

agroalimentară, comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii - poştă,
telecomunicaţii, frizerie, alte prestări servicii);

- spații verzi publice amenajate;
- circulații cicliste și pietonale;
- parcaje;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran.

(5) În subzonele CS_CCR și CN_CCR este permisă utilizarea terenurilor pentru
următoarele:

- circulații auto, cicliste sau pietonale;
- parcaje publice;
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- spații verzi de aliniament;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran;

(6) În subzona CN_SVS este permisă utilizarea terenurilor pentru următoarele:
- construcții și dotări sportive;
- dotări de agrement;
- parcuri publice amenajate cu acces public nelimitat;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran;

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG

31/1996, reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza
doar cu avizul Ministerului Turismului.

(2) Toate investițiile ce necesită acces din drumuri sau străzi, se autorizează
doar cu avizul administratorului drumului sau străzii din care are acces.

(3) Localurile care comercializează băuturi alcoolice şi discotecile, sunt admise cu
condiţia să fie amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile
publice (şcoală, etc) şi faţă de biserici.

(4) Pe terenurile aparținând domeniului public sunt admise construcții ușoare pe
amplasamente stabilite prin PUD, încadrate în atmosfera locală, cu condiția ca
ele să aibă durată limitată de existență și să nu producă disfuncționalități prin
funcționare și aprovizionare în circulația rutieră și în zonele învecinate.

(5) Subzonele CN_ISP și CS_ISC vor fi reglementate în condițiile capitolului
IV.A.4 – IS din cadrul prezentului regulament.

(6) Subzonele CS_CCR și CN_CCR vor fi reglementate în condițiile capitolului
IV.A.7 – CC din cadrul prezentului regulament.

(7) Subzona CN_SVS va fi reglementată în condițiile capitolului IV.A.8 – SV din
cadrul prezentului regulament.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea altor tipuri de funcţiuni decât cele menţionate la art.5

Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
(3) Este interzisă amplasarea construcţiilor destinate:

- industrii sau servicii poluante;
- staţii de întreţinere auto;
- comerţ şi depozitare en-gros;
- ferme agrozootehnice, abatoare;
- grajduri și altele asemenea pentru animale.
- relee de emisie pentru telecomunicaţii, pe sol sau pe clădiri;
- parcaje pentru staţionarea autovehiculelor în spatiul verde existent;

IV.A.1.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face numai în condiţia respectării anexei nr.3 la



55

RGU, preluată şi în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament, privind orientarea față
de punctele cardinale.

(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi prevederi privind orientarea
faţă de punctele cardinale:

a) construcţii administrative şi financiar-bancare: orientarea, astfel încât să se
asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea, astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe,
teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
h) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel

încât să se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza orice construcţii şi

amenajări adiacente drumurilor publice cu avizul conform al organelor de
specialitate.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza cu avizul organelor
specializate, în afara construcţiilor menţionate în alin. (1) următoarele construcţii
şi amenajări: parcaje, lucrări de echipare edilitară, mobilier urban, panouri
publicitare încadrate atmosferei istorice.

(3) Este interzisă amplasarea unor construcţii sau amenajări care prin amplasare,
configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări a traficului.

(4) Este interzisă ocuparea cu construcţii definitive a spaţiului public cuprins între
drumurile publice şi actualele aliniamente.

Art.11 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zona de protecţei a infrastructurii

feroviare, este condiţionată de avizul de specialitate al S.N.C.F.R.
(2) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea

următoarelor construcţii şi/sau amenajări:
- construcţii, depozite sau plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau
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semnalelor feroviare;
- lucrări care afectează stabilitatea solului sau a pânzei freatice;
- construcţii sau depozite de substanţe care prin natura lor pot provoca

incendii sau explozii.

Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Următoarele tipuri de aliniament sunt obligatorii:

a) pentru fronturile constituite cu clădiri în aliniament: se menține amplasarea
în aliniament a tuturor clădirilor noi;

b) pentru locuinţe: corpul principal în aliniamentul existent, adică la frontul
stradal (densificarea se va produce prin mansardare sau în spatele clădirii
din frontul existent);

c) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste reglementări
nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa. În cazul în
care există fond construit în aliniament se va păstra aliniamentul existent,
la frontal stradal al fondului construit nou.

(2) Autorizaţia de construire se eliberează numai dacă înălţimea clădirii propuse nu
depăşeşte distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel
mai apropiat punct al aliniamentului propus.

(3) Nu se admit scări, trepte şi nici o altă ieşire din limita de aliniere, cu mai mult de
0,30 m, cu excepţia streaşinilor şi parasolarelor.

(4) Nu se admit ieşiri din aliniament cu consolă la etajele superioare.
(5) Obiectele de anunţare a firmelor ieşite din aliniere nu vor depăşi 1/3 din lăţimea

trotuarului.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de

următoarele condiţii:
- clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite

laterale ale parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces
auto în parcelă la parterul clădirii, având minim 3,8 m lăţime și 4,5 m
înălțime; este modalitatea cea mai recomandată în zona centrală C,
conform tipologiei existente;

- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste reglementări
nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;

- în cazul retragerii faţă de limitele laterale ale parcelei, se vor respecta
prevederile Codului civil cu privire la vederea directă şi vederea piezişă;

- pentru clădirile retrase faţă de limita laterală de proprietate ce se
învecinează cu o parcelă pentru locuit, cu înălţimea la cornişă mai mare de
4 m şi deschideri sau balcoane spre limita laterală de proprietate, faţă de
limita laterală, spre parcela de locuit, să fie de cel puţin ½ din înălţimea
clădirii propuse; pentru celelalte situaţii, retragerea să fie cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

- în cazul construcţiilor de utilitate publică distanţele minime necesare se
stabilesc pe baza avizului unităţii de pompieri;

(2) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii Teritorial Timiș.

(3) Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei se va face ţinând cont de
următoarele condiţii:
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- în cazul construcţiilor de locuinţe, corpul principal al locuinţei sau anexelor
principale (garaje, grajduri, şuri, etc) nu va putea depăşi ½ din lungimea
parcelei, sau regula generală întâlnită în cvartalul respectiv, dacă prima
condiţie nu este respectată la fondul construit existent din cvartal; acest
aspect nu este valabil pentru parcelele de colţ, pentru a doua clădire de
locuit de pe parcelă.

- construcţiile anexe mici, parter, cu înălţime de max. 3 m, vor putea fi
amplasate şi în restul parcelei, inclusiv pe limita posterioară a parcelei, cu
respectarea prevederilor Codului Civil cu privire la vederea directă şi
vederea piezişă;

- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ şi/sau PUD
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie
istorică şi a morfo-structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi
nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;

(4) Amplasarea construcţiilor de pe aceeaşi parcel va respecta distanţa minimă
obligatorie de ½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3m.

(5) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente
aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu
aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii.

IV.A.1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.14 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la

drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor.
(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform

Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 2.4. la prezentul regulament, în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile

construcţiei;
- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie rurală;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei

generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în

caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.

Art.15 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.

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

(3) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
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m lăţime şi 1,90 m înălţime.
(4) Amenajările urbane vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste

de biciclişti în cadrul profilelor stradale (obligatorii fiind cele prevăzute în cadrul
prezentului proiect), având în vedere faptul că în mediul urban, se practică des
circulația cu bicicleta, în interiorul localității.

IV.A.1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.

(2) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor executa în
regim subteran.

(3) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.

(4) Până la realizarea reţelelor publice de apă şi canalizare în oraș, rămâne
obligatorie doar racordarea la reţeaua de energie electrică.

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) În cazul necesităţii de mărire a capacităţii reţelelor sau de extindere a acestora, în

vederea racordării, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.

(2) Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de alimentare cu

energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public, aparţin companiilor
naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor
Art.19 Parcelarea
(1) În zonele centrale secundare și în nucleele urbane secundare se permit dezlipiri

sau alipiri, generate de necesităti reale ale zonei; cele existente sunt construibile
indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la prescripţiile RGU).

(2) Parcelările din care rezultă peste 3 parcele noi pot fi aprobate doar în baza unui
proiect de detaliere urbanistică de tip PUZ.

(3) Parcelele construibile sunt cele care respectă cumulativ următoarele condiţii:
- front la stradă de minim 12 m pentru construcțiile amplasate izolat sau

cuplat și 8 m pentru construcțiile înșiruite. Se exceptează de la această
regulă loturile cu fronturi mai mici, existente la data aprobării prezentului
regulament.

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea
parcelei, cu excepţia celor care există la data aprobării prezentului
regulament;

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul de înălţime al construcţiilor din zonele CS și CN nu va depăși

(S)+P+4E+R(M), adică 18m la cornișă și 22 m total.
(2) În pozițiile privilegiate menționate în cadrul analizei urbane (plansa 179-3.1.3.1.b

– Pecica. Analiza potențialului de dezvoltare, cartograma Dezvoltarea Spațiului
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Public Urban), este permisă amplasare de construcții cu maxim (S)+P+6E+R(M) -
28 m total.

(3) Trecerea spre zonele adiacente celor de tip CS și CN se va face cu regimuri
de înălțime în trepte, conformate în interiorul zonelor CS și CN, astfel ca să
nu existe o juxtapunere de fond construit cu o diferență de mai mult de 2
nivele.

(4) Pentru subzona CS_ISC, regimul maxim de înălțime este P+1E, cu max 10 m
la corșină/atic.

(5) Locuințele individuale nu vor depăși P+2E, adică 10,5m la cornișă.
(6) Pentru dotările sportive din subzona CN_SVS, se permite un regim de

înălțime de max P+1E cu 25 m la cornișă/atic.
(7) Nivelurile curente (P, E, R) menţionate la articolul precedent (mai puțin CN_SVS),

se referă la niveluri respectând gabaritele zonei, dar nu mai mult de 3,50 m; în
cazul unor plombări, se vor respecta înălţimile clădirilor învecinate.

(8) Prin mansardă se înţelege un nivel cu un parapet interior de max.1,40m.
(9) Excepţie de la regula de înălțime fac doar construcţiile de cult.
(10) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili, daca este cazul,

regulamente şi reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste
reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

Art.21 Capacitatea construcţiilor
(1) În sălile unităţilor de cultură (cinematografe, cămine culturale şi altele asemenea)

nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea
proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se va asigura un
volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.53, anexa la OMS119/2014).

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine zonei centrale şi nu depreciază valorile general acceptate ale
urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări integrarea construcţiei din
următoarele puncte de vedere: conform funcţiunii construcţiei, materialele
de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje, culorile ansamblului şi
ale detaliilor, conformarea faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor;

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel
calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie
integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare;

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot
fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu
cu minim 3 m faţă de coama superioară sau laturile acoperişurilor pentru a
nu fi vizibile, sau în podurile nemansardabile.

(2) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de
„coerenţă” şi „eleganţă”.

Art.23 Intervenţii la construcţii
(1) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.
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Art.24 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.A.1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
Art.25 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a subzonelor şi a construcţiilor pentru care se solicită

autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în anexa 2.5. din
prezentul Regulament.

(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public.

(3) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.

(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor menţine actualele spaţii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate.
(2) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali

sau a parcurilor.
(3) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(4) Procentul minim de spații verzi va fi în acord cu prevederile R.G.U. anexa nr. 6,

preluată și în anexa nr. 2.6 la prezentul Regulament, dar nu va fi sub 20%.

Art.27 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager

sau urban după caz.

Art.28 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile construcţiilor cu funcţiuni de utilitate publică vor fi transparente.
(2) Împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pe care sunt

construite locuinţe individuale vor fi transparente sau semitransparente, cu
excepţia celor din zona curţilor care vor fi opace. Înălţimea lor va fi de maxim 2,20
m.

(3) Pe parcelele care dețin sau vor deține locuire colectivă, nu se admit împrejmuiri.
(4) Prin excepție de la alin. precedent, se pot admite împrejmuiri opace, din materiale

tradiționale cu condiția ca înălțimea maximă totală a împrejmuirii să nu
depășească 1,5 m.

IV.A.1.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.29 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:
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- instituţii şi servicii – POT max 50%; pentru parcele de colț – POT max
60%

- locuințe colective medii cu funcțiuni complementare – POT max 35 %
(nivelele de locuire vor ocupa max 20% din suprafața terenului);

- locuinţe individuale sau cuplate – POT max 40%
- dotările sportive – POT max 10%

(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, dacă este cazul, se va stabili prin Plan
Urbanistic Zonal, dar nu va depăşi 60%.

Art.30 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii şi servicii – CUT max 2,4; pentru parcelele de colț – CUT max
2,6;

- locuințe colective medii – CUT max 1,2
- locuinţe individuale sau cuplate – CUT max 1
- dotările sportive – CUT max 0,2

(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, daca va fi nevoie, se va stabili prin Plan
Urbanistic Zonal, dar nu va depăși 2,6.
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IV.A.2. M – ZONE MIXTE

IV.A.2.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cu funcțiuni mixte de tip subcentral, dezvoltată de-a lungul unor artere de

importanță majoră sau locală: DN7 și strada 2. Zona conţine un mixt de funcțiuni
format din locuire individuală urbană (dominantă), dotări de cazare turistică,
servicii şi instituţii publice și de interes public, servicii ce se asigură traiul zilnic al
populaţiei cât şi servicii terțiare ocazionale.

(2) Caracterul celor două zone componente este ușor diferit, strada 2 fiind mult mai
aproape de țesutul istoric valoros, fiind în prelungirea zonei centrale protejate
ZCPC_A.

(3) Motivul instituirii acestor zone mixte este situarea lor pe cele două artere majore
ale intravilanului: DN7 și strada 2, destul de heterogene.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(1) În categoria zonelor mixte intră următoarele:

- MDP – zona mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă principalelor
artere de trafic (DN 7);

- MDL – zona mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de
trafic de importanță locală (strada 2).

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea individuală cu caracter urban.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- cazare-turism
- instituții și servicii publice și de interes public
- activități economice comerciale en detail
- activități economice terțiare
- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;

IV.A.2.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zonele mixte MDP și MDL este permisă amplasarea contrucțiilor și amenajărilor

cu următoarele funcțiuni:
- hoteluri, moteluri, pensiuni și vile balneare
- servicii și instituții publice și de interes public
- activități economice comerciale en detail
- activități economice terțiare
- locuire individuală
- echipare tehnico edilitară
- zone verzi amenajate

Art.6 Utilizări permise cu condiții
(1) În zonele mixte MDP și MDL este permisă amplasarea contrucțiilor și amenajărilor

cu următoarele funcțiuni cu următoarele condiții:
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- activități economice terțiare cu condiția să fie de mică anvergură și de tip
nepoluant

- Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la
HG 31/1996, reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor
autoriza doar cu avizul Ministerului Turismului.

Art.7 Utilizări interzise temporar
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent
(1) În zonele mixte MDP și MDL este interzisă amplasarea construcțiilor și

amenajărilor cu următoarele funcțiuni:
- activități en-gros
- activități industriale și de depozitare
- activități poluante de orice fel
- activități sportive
- depozite de deșeuri
- grajduri și altele asemenea pentru animale.

IV.A.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-est sau sud-
vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcțiile de cult, condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
(5) La construcţiile pentru cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu permite
o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere, rezolvările de
faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe, teatre şi săli polivalente
nu se impun condiţii de orientare;

(6) La construcţiile pentru învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest; bibliotecile,
sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile de sport vor avea
latura lungă orientată nord-sud;

(7) La construcţiile pentru sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi orientate

sud, sud-est, sud-vest;
(8) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
(9) Pentru corpurile de cazare și locuințe se va respecta obligativitatea ca toate
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încăperile de locuit să fie însorite 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă. Se va evita
orientarea spre nord a dormitoarelor.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun

altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
(2) În zona MDP, se vor resprecta următoarele prescripții:

- regula generală de amplasare a construcțiilor este amplasarea în
frontul stradal, existând însă și excepții de la această regulă.

- alinierea construcțiilor se va face în aliniament, acolo unde acesta
există și este ferm;

- alinierea construcțiilor în cvartalele unde există multe retrageri față
de aliniament, se va face prin retragere față de aliniament, în
aliniamentul celor retrase, încurajându-se creerea unui regim nou,
coerent, de aliniere; retragerile nu vor putea depăși 15 m.

(3) În zona MDL, se vor respecta următoarele prescripții:
- regula generală de amplasare a construcțiilor este amplasarea în

frontul stradal, ceea ce asigură strazii o coerență deosebită și o
definire puternică.

- excepție de la acestă regulă fac și pot face doar clădirile de cult.
- este permisă o retragere a unor zone de fațadă cu maxim 1,0 m față

de aliniament, asigurându-se o coerență și o eleganță a fațadelor.
- este interzisă amplasarea construcțiilor noi, cu excepția celor de cult,

altfel decât la frontul stradal.
- excepție de la aliniatul precedent fac construcțiile secundare, garajele

și anexele, care este interzis să fie amplasate în frontul stradal.
(4) În situații excepționale, stabilirea amplasamentului construcţiilor noi faţă de

aliniament se va face prin PUZ, după caz.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Construțiile noi se vor amplasa în regim izolat sau cuplat.
(2) În situații particulare (parcele de colț, pacele înguste, calcane vecine existente),

se pot atinge ambele limite laterale de proprietate.
(3) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili cu respectarea următoarelor

condiţii minimale:
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- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din

înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.
(4) Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi de minim 10 m, excepție

făcând construcțiile anexe cu max 3m înălțime, care se pot amplasa inclusiv lipite
de limita posterioară.

(5) Se prevede ca ocuparea parcelei pe adâncime să respecte regula generală
întâlnită pe fiecare cvartal în parte.

(6) Stabilirea amplasamentului construcţiilor publice noi în interiorul parcelei dacă
este cazul, se va face prin PUZ.

IV.A.2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile se va stabili cu respectarea

următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

Art.14 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale vor respecta următoarele condiţii:

- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.A.2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.

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

(4) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică,
televiziune prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate

realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.

(2) Reţelele tehnico-edilitare noi vor fi amplasate subteran.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
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(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea
intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Sunt permise operațiuni de dezlipire, alipire, funcție de nevoile reale ale zonei.
(2) În zonele existente parcelările noi vor respecta următoarele condiții minimale:

- front de minim 8m pentru construcții înșiruite și minim 12 pentru construcții
isolate sau cuplate;

- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;
(3) Forma şi dimensiunile parcelelor pot fi stabilite și prin PUZ sau PUD, cu

respectarea prevederilor art.30 din RGU.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) În zonele existente, înălțimea construcțiilor va prelua înălțimea medie a

construcțiilor învecinate.
(2) Locuirea individuală nu va depăși trei nivele supraterane în conformările:

D+P+1E, P+1E+M, cu gabarite ale nivelelor în conformitate cu zona, dar nu mai
mult de 3,5 m. Înălțimea totală la cornișă nu va depăși 7,5 m.

(3) În cazul construcţiilor existente, prin mansardă se înţelege amenajarea podului
existent, obținându-se un nivel cu un parapet interior de max.1,60m.

(4) În nici un caz nu se va depăși regimul de înălțime de P+2E, cu gabarite ale
nivelelor în conformitate cu zona, dar nu mai mult de 3,5 m. Înălțimea totală nu va
depăși 10,5m la cornișă.

(11) Fac excepție de la regula de mai sus construcțiile de cult.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) În zonele existente, se va ține cont de contextul local al fondului construit,

construcțiile noi fiind în acord cu cele existente;
(4) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în

volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

(5) În zona MDL, care reprezintă o trecere între CN și ZCPC_A, care are un caracter
tradițional mai pronunțat, se vor respecta următoarele reguli:
a) Dispoziţii generale:

- Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii
europene de „coerenţă” şi „eleganţă”.

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine tipologiilor tradiţionale ale zonei centrale şi nu depreciază
valorile general acceptate ale urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări
integrarea construcţiei din următoarele puncte de vedere: conform
funcţiunii construcţiei, materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi
finisaje, culorile ansamblului şi ale detaliilor, conformarea faţadei,
amplasarea şi dimensiunile golurilor;
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- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
b) Prescripţii referitoare la corpuri de clădire:

- Tipologia generală a clădirilor și corpurilor de clădire este de corpuri
simple, dreptunghiulare, liniare, în care elementele de atmosferă de tip
pridvor, târnaț se află înspre curte. Este obligatorie păstrarea acestei
tipologii pe întreg arealul zonei;

- Excepție de la această regulă o fac, sau o pot face pe viitor doar clădirile
destinate cultului sau instituțiilor publice și serviciilor, care pot avea o
volumetrie specifică;

- Lățimile corpurilor de clădire în cazul instituțiilor și serviciilor publice
existente, cu excepția clădirilor de cult, variază în general între 16-20m;
lățimile corpurilor de clădire în cazul locuințelor variază între 9-14m; este
interzisă conformarea de corpuri de clădire noi sau modificarea celor
existente, fără depășirea lățimii maxime a corpurilor de clădire
precizate anterior;

c) Prescripții referitoare la fațade:
- Regula generală de proporționare a fațadelor, este de L>H, nexistând

decât foarte rare excepții de la această regulă; este obligatorie
conformarea fațadelor noi, sau modificarea celor existente cu
respectarea acestui raport;

- În general, raportul plin-gol al fațadelor este în favoarea plinului;
golurile variază în general între 20-25% din suprafața fațadei; este
obligatorie păstrarea acestui raport maxim de 1/3 între golul și plinul
fațadelor;

- Compoziția generală a fațadelor este de compunere în zone
rectangulare orizontale, dominante, despărțite sau nu de brâie,
cornișe, compuse sau nu cu decroșuri ale fațadei, verticale, terminate
cu frontoane, deci o compoziție simplă, fără volumetrii pronunțate (de
tip turn, fleșă, rezalit, etc); este obligatorie conformarea fațadelor noi,
sau modicarea celor existente, în acord cu acest principiu de
conformare a fațadelor, fiind interzise volumele pronunțate, exprimate
pe fațade (de tip turn, fleșă, rezalit, etc); excepție de la aceasă regulă
o fac și o pot face construcțiile de cult;

- Nu există spre spațiul public, elemente componente permeabile
vizual, de tipul balcoane, bowindouri, pergole, arcade; este interzisă
amplasarea de astfel de elemente arhitecturale la construcții noi sau
prin modificarea construcțiilor existente; ele pot fi amplasate spre
curte; în cazuri particulare, la construcțiile publice pot apărea acest
fel de elemente, doar cu condiția asigurării coerenței fațadei și
atmosferei urbane;

- Îmbrăcămințile fațadelor tradiționale sunt în general din tencuială de var-
nisip, cu/fară elemente decorative, și culori pastelate; nu se regăsesc
clădiri îmbrăcate în piatră sau similare, din sistem fachwerk sau cu
îmbăcăminte din lemn (de tip rural de obicei); astfel este interzisă
îmbrăcarea fațadelor cu piatră, lemn, materiale metalice, oțel și sticlă,
neconforme cu metodele tradiționale; excepție fac clădirile de cult
noi, care pot fi din cărămidă aparentă;

- Culorile de fațadă tradiționale sunt variate dar in totalitate pastelate,
stinse;  gamele folosite sunt alb-uri și culori de pământ (din gama
ocruri, crem, maro, verde-pastel, roz, abastru deschis pastel, griuri);
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este obligatorie folosirea culorilor pastelate la clădirile existente și la
cele noi, din gamele menționate mai sus; se prevede instituirea unui
Regulament Cromatic la Pecica, care să unifice și clarifice cromatic paleta
de culori admisa (o propunere este făcută și în anexa nr. 3.2 la prezentul
Regulament);

- Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale
paralel și lipit de peretele exterior al imobilelor;

- Sunt interzise calcanele paralele cu domeniul public;
- Porțile și ușile de intrare din domeniul public sunt cu dispunere pe

verticală (H≥L), rectangulare sau cu arc turtit la partea superioară;
porțile mari de obicei opturează ganguri uscate de acces în
proprietăți; împărțirea generală a portilor este în două canate
verticale, dominant opace sau cu părti din sticlă colorată; portile și
ușile exterioare spre domeniul public sunt din lemn sau metalice, cu
accesorii metalice, în culori de ulei, pastelate; este obligatorie
păstrarea acestor principii la construcțiile noi sau prin modificarea
celor existente;

- Golurile de tip ferestre, sunt de regulă rectangulare, excepții făcând
doar câteva clădiri publice sau de cult, cu dispunere pe verticală
(H≥L), cu proporții armonioase și ferme (2/1, 3/2, ɸ/1, 1/1, etc),
dispuse în benzi orizontale pe nivele, cu sau fără ancadramente
simple sau în stil, împărțite în maxim 3 registre pe directia orizontală
și maxim 2 registre pe direcția verticală; este obligatorie conformarea
golurilor pentru ferestre după principiile enunțate mai sus; excepție
pot face doar instituțiile publice noi, sau clădirile noi de cult; sunt
permise goluri circulare, de mici dimensiuni, pentru ventilarea
podurilor, pe calcane;

- Ferestrele tradiționale și ușile exterioare spre domeniul public sunt
din lemn, metalice (clădiri de cult), nu au montate grilaje exterioare și
nici obloane; opturarea ferestrelor este realizată în cele mai multe
cazuri prin rulouri din lemn, montate pe interior sau în grosimea
pereților exteriori, fără cutii vizibile din spațiul public, cu culori
pastelate mai închise, în acord cu ferestrele; gamele cromatice pentru
ferestre și uși sunt alb, maro-uri, verde; este obligatorie respectarea
materialelor, tipurilor de opturare și gamei cromatice existente,
descrise mai sus, în cadrul intervențiilor la clădirile existente sau a
celor noi;

- Este permisă amplasarea de parasolare, doar temporare, de tip
marchiză, și doar la terasele publice; nu este permisă amplasarea pe
fațadele dinspre spațiul public a elementelor de protecție împotriva
ploii (copertine, etc), și nici ocuparea domeniului public în acest
sens;

- Este permisă amplasarea de trepte pe domeniul public, doar pentru
instituții publice;

- Este permisă montarea de portdrapele pe fațade, de obicei deasupra
nivelului parter.

- Clădirile noi vor fi realizate având faţade care să ţină cont de scara
arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin-gol, caracteristicile clădirilor existente.

d) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- Este obligatorie acoperirea cu șarpantă a corpurilor de clădire

principale, dispuse la frontal stradal, sau vizibile din domeniul public;
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- Este obligatorie conformarea acoperișurilor în 2 sau 4 ape, simple,
fără ruperi de pantă;

- Panta învelitorilor va fi în domeniul 25-45gd, fără ca două acoperișuri
alăturate să aibă o diferență mai mare de 15gd;

- Mansardele se pot amenaja doar în volumele existente ale
acoperișurilor, sau în clădirile noi, conformate după principiile de mai
sus;

- La stabilirea pantelor acoperişurilor noi se va urmări ca acestea să
fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

- Sistemele tradiționale de ventilare și iluminare a podurilor, în zona
centrală sunt de tipul: lucarne, tabachere; este permisă ventilarea și
iluminarea podurilor și mansardelor cu acest tip de elemente,
inclusive ferestre în planul acoperișului (tip Velux);

- Se interzic formele suplimentare decorative (fără funcționalitate) ale
acoperișurilor, imitațiile stilistice după arhitecturi străine zonei
(acoperișuri false, pagode, turnulețe) la construirea locuințelor
urbane sau adăugarea unor astfel de elemente la locuințele deja
construite, precum și realizarea unor mansarde false, imitații de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor de construcție.

- Se interzice montarea de ornamente metalice sau din alte materiale,
cu orice fel de simboluri, în afara celor tradiționale, pe acoperișurile,
fațadele sau jghiaburile locuințelor sau pe gardurile de împrejmuire și
porțile acestora.

- Este permisă montarea coșurilor de fum din cărămidă pe pantele
dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor, cu condiția ca
acestea să nu fie lipite de fațadă, ci amplasate înspre zonele de
coamă;

- Este interzisă montare de panouri solare, sau de apă caldă, pe
pantele dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor;
acestea pot fi montate pe pantele nevizibile din domeniul public;

- Învelitorile acoperișurilor clădirilor (principale) vor fi obligatoriu din
țiglă, excepție de la această regulă pot face doar edificiile de cult.

- Este permisă folosirea învelitorilor din tablă la construcţii anexe situate
dincolo de limita de 20 m de la aliniament, și care nu sunt vizibile din
stradă. Este permisă utilizarea sticlei la acoperişurile serelor, verandelor
amplasate pe faţadele dinspre interiorul parcelei;

- Învelitorile extinderilor construcţiilor și ale garajelor vor fi realizate din
acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de
acoperiş;

e) Prescripţii referitoare la construcții și amenajări secundare:
- Nu este admisă amplasarea de construcții anexe rurale la fronturile

stradale;
- Nu se permite amplasarea de construcții anexe pe domeniul public;

f) Prescripţii referitoare la publicitatea stradală:
- Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală,

dispuse lipit pe sau perpendiculare pe clădiri, cu condiția să se
înscrie în logica împărțirii fațadelor să nu acopere elemente
decorative și să nu modifice proporțiile fațadelor; elementele de
publicitate se pot amplasa și pe frontoanele imobilelor, cu aceleași
condiții referitoare la fațade;

- Nu este permisă montarea elementelor de publicitate pe acoperișuri
sau pe stâlpii și arborii din spațiul public urban;
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- Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală pe
spațiul public orizontal, doar cu condiția integrării acestora în
mobilier (aviziere, etc) traditional și în atmosfera tradițională;

- Nu este permisă amplasarea  de elemente de publicitate stradală pe
împrejmuiri;

- Este obligatoriu ca elementele de publicitate stradală să nu fie
dominante în raport cu clădirile, spațiul urban sau atmosfera locului;
este permisă amplasare de ecrane doar cu caracter temporar și doar
pe perioada evenimentelor pe care acestea le deservesc;

- Este permisă folosirea în cadrul publicității stradale a culorilor
specifice ale societăților sau ONG-urilor, cu condiția să fie folosite
variante pastelate ale acestor culori, care să fie în acord cu
atmosfera urbană.

- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură
(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de
signalistică, reclame, firme.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi sa-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.A.2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în

interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.

(2) Procentul minim de spații verzi este de 25% din fiecare teren din subzona MDP
și de 30% pentru fiecare teren din MDL, pentru organizarea de spaţii verzi.

(3) Este obligatorie păstrarea tuturor aliniamentelor existente de arbori și
completarea lor, interzicându-se complet distrugerea acestora;

(4) Este permisă amenajarea peisageră a spațiilor verzi urbane, inclusiv a zonelor
verzi de aliniament.

(5) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali
sau a parcurilor.

(6) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze
funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.

Art.24 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
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(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager
sau urban după caz.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.
(3) În zona MDL, se vor respecta și următoarele reguli:

- împrejmuirile vor fi în general conform tipologiilor tradiţionale şi din
materiale tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).

- împrejmuirile spre stradă vor fi în general din zidărie opacă cu înălțimea
maximă de 2 m, sau în varianta stâlpi din zidărie și panouri transparente
simple, rectangulare metalice; este admisă și varianta de panouri din lemn,
cu dispunere a elementelor verticale;

- la monumentele de cult și alte funcțiuni de utilitate publică este permisă
conformarea împrejmuirii spre stradă cu soclu opac de max 50 cm și
panouri transparente metalice; sunt interzise împrejmuirile spre stradă din
tablă cutată sau alte variante cu aspect provizoriu, industrial.

- împrejmuirile dintre parcele sau din spatele parcelelor pot fi și din plasă,
transparente, cu înălțimea de maxim 2 m.

- în situația parcurilor publice, se pot admite delimitări transparente sau
soclu cu o înălțime maximă de 50 cm.

- este interzisă amplasarea de portaluri cu arce, pentru accese în zona
împrejmuirilor spre stradă, acest element nefiind regăsit în urbanistica
Pecicăi.

- porțile și accesele prin împrejmuiri, spre stradă, pot fi metalice sau din
lemn, opace sau transparente.

IV.A.2.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- instituţii publice – POT max 50%
- servicii și comerț – POT max 50%
- locuinţe – POT max 40%.

(2) Parcelele existente, care depășesc coeficienții de mai sus, nu vor mai putea să își
extindă la sol fondul construit, cel mult pot sa-l înlocuiască pe cel existent.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii publice – CUT max 1,5
- servicii și comerț – CUT max 1,5
- locuinţe – CUT max 1
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IV.A.3. L – ZONE PENTRU LOCUIRE

IV.A.3.1. Generalităţi
IV.A.3.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Caracterul zonei este rezidenţial preponderent urban cu clădiri mici: locuinţe

colective mici (max P+2E), locuințe individuale, locuințe de vacanță și weekend,
întâlnită atât adiacent zonei centrale cât și periferic în cadrul orașului.

Art.2 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere

de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).

(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă,
asigurând exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.

(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de sprijin, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(5) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.

Art.3 Funcţiuni de locuire
(1) 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
(alin.4, art.18, RGU).

IV.A.3.1.2. Subzone funcționale
Art.4 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona pentru locuințe este compusă din următoarele tipuri de subzone funcţionale:

- LC_m – subzona pentru locuinţe colective mici (max P+2E, max 10,5 m la
cornișă)

- LI_U - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu caracter
urban (max P+1E+M, max 7,5 m la cornișă)

- LI_U/PUZ - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter urban (max P+1E+M, max 7,5 m la cornișă) pe care s-a aprobat
un PUZ

- LI_R – subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter rural (max P+1E, max 7,5 m la cornișă)

- LI_R_AI – subzona de locuințe rurale mici cu aspect de așezări informale
- LT_L - subzona pentru locuințe de vacanță și weekend

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire.
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Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură);
- comerț en detail de mică anvergură;
- activități terțiare de mică anvergură;
- pensiuni sau alte funcțiuni de cazare mici;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

IV.A.3.1.3. Prescripții generale
Art.7 Locuinţele sociale
(1) Locuinţele sociale de pe raza orașului Pecica aparţin domeniului public al orașului

(art.39, L114/1996).
(2) Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând orașului Pecica

(art.40, L114/1996).

Art.8 Locuinţele de serviciu
(1) Locuinţele de serviciu finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul local se

realizează cu respectarea suprafetei utile şi a dotărilor, în limita suprafeţei
construite pe apartament, potrivit anexei nr.1 la L114/1996 (alin.1, art.53,
L114/1996).

(2) Locuinţele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmează (alin.2, art.53,
L114/1996):

a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, pentru locuinţele finanţate de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, cu asigurarea viabilizării terenurilor, potrivit prevederilor
art.12, din L114/1996;

b) pe terenurile aparţinând agenţilor economici, pentru locuinţele şi lucrările
de viabilizare a terenurilor, finantate din bugetele acestora.

(3) În situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul
zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinţele de serviciu se pot construi
cu suprafeţe majorate cu până la 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr.1 la
L114/1996, iar peste aceasta limita, cu aprobarea Guvernului (alin.3, art.53,
L114/1996).

(4) Locuinţele de serviciu realizate în condiţiile legii, finanţate din bugetul de stat şi
din bugetul locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în
situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a
restrâns sau a încetat (alin.4, art.53, L114/1996).

Art.9 Locuinţele de intervenţie
(1) Locuinţa de intervenţie urmează regimul locuinţei de serviciu (alin.1, art.54,

L114/1996).
(2) Locuinţele de intervenţie se realizează o data cu obiectivul de investiţie şi se

amplasează în incinta acestuia sau în imediata apropiere (alin.2, art.54,
L114/1996).

(3) Locuinţele de intervenţie nu pot fi vândute chiriaşilor (alin.3, art.54, L114/1996).

Art.10 Locuinţa de necesitate
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(1) Locuinţa de necesitate se finanţeaza şi se realizează în condiţiile stabilite pentru
locuinţa socială (alin.1, art.55, L114/1996).

(2) Locuinţa de necesitate se închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror
locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente,
sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de
utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri
ocupate de locatari (alin.2, art.55, L114/1996).

(3) Consiliul local Pecica poate declara, în cazuri de extremă urgenţă, drept locuinţe
de necesitate, locuinţele libere aflate în fondul de locuinţe sociale (alin.1, art.56,
L114/1996).

(4) Locuinţele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe
sociale (alin.2, art.56, L114/1996).

Art.11 Locuinţa de sprijin
(1) Locuinţele de sprijin aparțin domeniului public al orașului Pecica și nu pot fi

înstrăinate de către acesta (art.561, L114/1996).

Art.12 Locuinţa de protocol
(1) Locuinţele de protocol sunt proprietate publică a statului (alin.1, art.57,

L114/1996).
(2) Locuinţele de protocol se amplasează numai în clădiri cu număr redus de

apartamente destinate acestei folosinţe (alin.4, art.59, L114/1996).
(3) Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decât cele

prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996.

Art.13 Așezări informale (anexa L 350/2001)
(1) Așezările informale reprezintă o grupare de minim 3 unități destinate locuirii,

dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau famili care fac parte din grupuri
vulnerabile definite conforme Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările
și completările ulterioare, și care nu ai niciun drept asupra imobilelor pe care le
ocupă.

(2) Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau
rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau
realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și
caracteristicile socio-demografice generează excluziune socială, segregare și
marginalizarea socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren,
inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și
altele asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale
obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare și altele asemenea),
unele așezări informale pun in pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.

Art.14 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura

proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Pecica, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).

Art.15 Lucrări de utilitate publică
(1) Lucrările privind clădirile şi terenurile necesare pentru construirea de locuinţe prin

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu excepţia caselor de vacanţă, sunt de
utilitate publică (alin.4, art.5, L114/1996).
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Art.16 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
(1) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi

amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.4, anexa la
OMS119/2014):

a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă
a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m
de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu
asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare
şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza
indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a
acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele
pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;

b) acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea de platforme
care să îndeplinească condițiile de mai sus, se pot amplasa pubele pentru
colectarea selectivă a deșeurilor orășenești în spații protejate și asigurate,
cu cale de acces pentru evacuare, la distanța de minimum 5 m de fațada
neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuințe/imobil, cu condiția
ca ritmul de evacuare a acestor deșeuri să fie zilnic;

c) spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban
specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată
accidentarea utilizatorilor;

d) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,
remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere
auto.

(2) Unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii,
discoteci, cluburi de noapte care prin natura lor pot crea riscuri pentru sănătate
sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, praf, fum,
gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de
minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei
şi perimetrul unităţii. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele
adecvate de limitare a noxelor, astfel încât să se încadreze în normele din
standardele în vigoare (alin.1-5, art.5, anexa la OMS119/2014).

(3) Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin
aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei
din zona locuită (alin.6, art.5, anexa la OMS119/2014).

(4) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației
cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul (alin.1, art.6, anexa la
OMS119/2014):

a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii,
cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale,
puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică
pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu excepția celor care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot,
vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante;

b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize
medicale și puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor
de analize medicale, cabinete veterinare pentru animale de companie se
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amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară
și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea
următoarelor condiții:

- să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform
reglementărilor legale în vigoare;
- să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
- să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților
desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor precum garaje, doar cu
acceptul asociației de locatari sau proprietari;

(5) În clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea
deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii (alin.2, art.6, anexa la OMS119/2014).

(6) Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se
obţine acceptul vecinilor direcţi (alin.3, art.6, anexa la OMS119/2014).

(7) Schimbarea destinației unui spațiu de locuit se poate face numai cu respectarea
condițiilor prevăzute de Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (alin.4, art.6,
anexa la OMS119/2014).

(8) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.10,
anexa la OMS119/2014).

(9) Parametrii sanitari ce trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor
sunt (alin.1, art.17, anexa la OMS119/2014):

a) suprafața minimă a unei camere 12 m2;
b) suprafața minimă a bucătăriei 5 m2;
c) înălțimea sub plafon 2,55 m.

(10) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie
respectarea art.17 şi 18 din anexa la OMS119/2014, dintre care precizăm:

a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu
deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită
ventilaţia naturală;

b) iluminatul natural în camere şi bucătărie trebuie să permită
desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

c) ventilaţia naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului
interior prin asigurarea următorilor parametrii:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată

prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin
conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui
spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie
să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei;

d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi

a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime,
să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie
iluminat suficient;

- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se
pot produce zgomote, mirosuri, vapori;
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- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze

riscuri de accidente.
(11) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel

încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea hidrotermică şi acustică
corespunzătoare (alin.1, art.19, anexa la OMS119/2014).

Art.17 Zone deja reglementate
(1) În subzonelor zonele LI_U/PUZ, asupra cărora s-a aprobat un PUZ, autorizarea

executării construcțiilor și amenajărilor aferente va respecta documentațiile
aprobate cu condiția respectării limitărilor suplimentare și obiectivelor de utilitate
publică precizate în prezentul proiect pentru fiecare UTR în parte.

IV.A.3.2. Utilizare funcţională

Art.18 Utilizări permise
(1) În subzona LC_m, este permisă amplasarea următoarelor:

- locuințe colective mici (max P+2E);
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- instituţii publice, comerţ, servicii, dotări de cultură, culte, sedii de firme

(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.A.4 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale;
- spaţii pentru parcare, garaje.

(2) În subzonele LI_U, LI_U/PUZ, LI_R, LI_R_AI, este permisă amplasarea
următoarelor:

- locuințe și gospodării rezidențiale urbane individuale sau cuplate;
- gospodării rezidențiale de tip rural individuale sau cuplate, doar în LI_R,

LI_R_AI;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- instituţii publice, comerţ, servicii, dotări de cultură, culte, sedii de firme

(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.A.4 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale;
- spaţii pentru parcare, garaje.

(3) În subzonele LT_L, este permisă amplasarea următoarelor;
- locuințe de vacanță și weekend - dominante;
- locuințe și gospodării rezidențiale urbane individuale sau cuplate;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- comerţ, servicii, (aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în

conformitate cu cap. IV.A.4 din prezentul Regulament);
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale;
- spaţii pentru parcare, garaje.
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Art.19 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

(3) La autorizarea executării construcţiilor din zonele de protecție ale zonelor mixte
sau construite protejate existente sau propuse spre includere în LMI, se va obține
obligatoriu Avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad.

(4) În UTR-urile din zona de protecție a cimitirelor amplasarea construcţiilor de
locuinţe noi se va face doar cu avizul autorităţilor de avizare sanitară.

Art.20 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.21 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) În subzona LC_m este interzisă amplasarea de locuințe individuale.
(2) Este interzisă amplasarea de locuințe colective, cu excepția subzonei LC_m.
(3) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(4) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale incompatibile cu locuirea (prin relaţiile

funcţionale cerute, prin dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii;
- anexe gospodărești (grajduri) pe parcele care nu dispun de suprafața

necesară respectării normelor sanitare pentru amplasarea platformelor
pentru dejecție. Se interzice dirijarea dejecțiilor spre domeniul public sau
spre alte proprietăți;

- depozite de deșeuri.

IV.A.3.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.22 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).
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(4) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(5) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii privind

orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi
reglementate în conformitate cu cap. IV.A.4 din prezentul Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.23 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor

existente la drumurile publice dar nu mai mici decât gabaritele minime ale
drumurilor publice, prevăzute pentru traversarea intravilanului între gardurile sau
construcţiile amplasate în aliniament, care sunt: 26 m în cazul D.N., 24 m în cazul
D.J. și 20 m în cazul D.C..

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:

- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.24 Amplasarea faţă de aliniament
(1) În subzonele de tip LI și LT, amplasarea construcțiilor se va face de regulă cu
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respectarea configurației arhitecturale existente, sau funcție de regulamentele
aprobate ale parcelărilor. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau
retras față de acesta, după cum urmează:

- de regulă, construcțiile sunt amplasate în frontul stradal; este
obligatorie păstrarea acestui regim de aliniere, acolo unde el este
definit și clar;

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- retragerea clădirilor este permisă doar dacă respectă coerența și
caracterul fronturilor stradale.

(2) În subzona LC_m, se păstrează regimul de retragere actual.
(3) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie

nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, cu condiţia marcării acestuia printr-o împrejmuire sau terasă,
conformată corespunzător cu aspectul zonei. Amplasarea se va face în urma
aprobării unui PUD.

Art.25 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Clădirile se vor putea amplasa în regim izolat sau culpat.
(2) Este posibilă în condiți speciale (parcele de colț, fronturi înguste, calcane vecine

existente) și lipirea de ambele limite laterale de proprietate.
(3) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor

faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(4) Clădirile care se realizează în regim izolat, vor respecta prevederilor Codului Civil
referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Distanța față de colțul sudic al
frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½ din înălțimea
clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(5) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(6) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizului Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial și al vecinului afectat.

(7) Dacă tipologia zonei nu impune altfel, corpul principal al construcţiilor noi nu va
depăşi 1/2 din lungimea parcelei. După această limită se pot amplasa doar
construcţii anexe, cu respectarea Codului Civil referitor la vederea directă sau
piezişă, cele mici, parter, cu maxim 3 m înălţime putând fi amplasate chiar pe
limita posterioară sau laterală de proprietate.

(8) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

(9) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente
aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei, să
nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii
(demonstrată prin desfăşurări şi perspective stradale cuprinse în proiectul pentru
autorizarea construcţiei).

(10) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor
în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 capete UVM în
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cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în
care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.1,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(11) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă
curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM
în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul
în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.2,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(12) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut în
ultimele două aliniate, adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la
o distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată
consumului uman (alin.3, art.15, anexa la OMS119/2014).

(13) În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de
impact asupra sănătății se pot stabili distanțe de protecție sanitară mai mari
decât cele specificate în prezentul ordin, în funcție de specificul fiecărei
unități administrativ teritoriale (alin.4, art.15, anexa la OMS119/2014).

IV.A.3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.26 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.27 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.
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IV.A.3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.28 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.29 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă

de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor
publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puţin 10
m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, coteţe, platforme
individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și
trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii
fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei
vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră,
tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea
o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia.
Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea
cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar
deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice.
Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice
poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă
de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată,
impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului
animalelor (alin.2, art.27, anexa la OMS119/2014).

(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(3) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(4) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare
impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor și sursele
de apă în situațiile prevăzute de alin.1-2, art.15 din anexa la OMS 119/2014 și la
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50 m în situația prevăzută la alin.3, art.15 din anexa la OMS 119/2014 (lit.e,
art.38, anexa la OMS119/2014).

(5) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.30 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.31 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.32 Parcelarea
(1) În general nu se va modifica structura parcelarului, permiţându-se doar dezlipiri

sau alipiri doar cu păstrarea frontului minimal la strada principală, cu excepţia
celor de colţ, care pot suferi dezlipiri şi pe latura scurtă cu acces la stradă; cele
existente sunt construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la
prescripţiile RGU).

(2) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi
alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(3) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 8 m pentru clădirile înşiruite, minim 12 m pentru

clădirile cuplate sau izolate; parcelele noi vor avea fronturi de minim 15 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.

(4) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie
mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.33 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile

vor putea depăşi cu maxim două nivele înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru zonele funcţionale este D/S+P.
(3) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) S+P+E+M sau D+P+E, unde mansarda
reprezintă amenajarea spațiului rezultat al acoperișului. Înălțimea maximă la
cornișă este de 7,5m.

(4) În cazul locuințelor colective mici, regimul de înălțime poate atinga max. P+2E cu
max 10,5 m la cornișă.

(5) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii



84

zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa.

Art.34 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază caracterul
general al zonei şi valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii.

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant  al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu acelaţi nivel

calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare;

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot
fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu
cu minim 3 m faţă de coama superioară sau limitele laterale ale
acoperişului, sau în podurile nemansardabile.

(2) Prescripţii referitoare la faţade:
- Culorile de fațadă tradiționale sunt variate dar in totalitate pastelate,

stinse;  gamele folosite sunt alb-uri și culori de pământ (din gama
ocruri, crem, maro, verde-pastel, roz, abastru deschis pastel, griuri);
este obligatorie folosirea culorilor pastelate la clădirile existente și la
cele noi, din gamele menționate mai sus; se prevede instituirea unui
Regulament Cromatic la Pecica, care să unifice și clarifice cromatic paleta
de culori admisa (o propunere este făcută și în anexa nr. 3.2 la prezentul
Regulament);

- Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate din
tencuială;

- Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor
vechi. Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate,
utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale;

- Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor
scumpe (marmură, travertin, etc), la clădiri care nu au folosit astfel de
materiale înainte. Nobleţea faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei
generale, acurateţea detaliilor, etc.

- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit
gratiile montate la interior.

- Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale paralel
și lipit de peretele exterior al imobilelor;

- În subzonele existente, clădirile noi vor ţine seama de scara arhitecturală a
faţadelor şi frontonurilor învecinate existente, de cadenţa, raportul plin-gol
şi caracteristicile clădirilor existente.

(3) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
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- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate din materiale ceramice
specifice zonei. Învelitorile din tablă se pot folosi la clădirile care au folosit
iniţial acest tip de material, cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de tablă sau
la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament. Este
permisă utilizarea sticlei în cazul serelor, verandelor pe faţadele dinspre
interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din
acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tehnologie de
acoperiş;

(4) Prescripţii referitoare la Firme, reclame, elemente de signalistică:
- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură

(cornişe, balustrade, frontoane, etc) cu elemente de signalistică, reclame,
firme.

(5) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
obligatoriu caracterul unitar al cartierului sau zonei respective prin introducerea în
regulamentele aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi

menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.35 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.36 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.A.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.37 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
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parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.
(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru

transportul în comun.
(6) Este permisă staționarea autoturismelor pe zona de acces la parcele, cu condiția

neocupării trotuarelor, a pistelor pentru biciclete și a carosabilului (inclusiv zona
sa de protecție) și doar acolo unde prospectul stradal o permite.

Art.38 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) Pe fiecare parcelă de locuit un cuantum minim de 40%-locuinte colective, 50%-

locuițe individuale și 60%-locuințe de vacanță, va fi destinat zonelor verzi.
(3) În cadrul noilor parcelări, minim 5% din suprafaţa totală a terenului va fi spaţiu

verde public.
(4) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 20% din suprafaţa totală a terenului;

(5) Fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă există, să fie
amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.39 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, existente în zona de locuit, vor fi amenajate la standard

urban prin plantare şi/sau mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) vor fi

amenajate peisager sau urban.

Art.40 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma tipologiilor întâlnite în localitate, în
general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va depăși 2 m.
Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea totală să nu depășească 1,5 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.

(5) Împrejmuirile cuprinse în zonele construite protejate vor fi conformate tipologiilor
tradiţionale şi vor fi din materiale tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).

IV.A.3.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.41 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 40%, cu excepția subzonei LT_L
- POT max 35%, în subzona LT_L
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Art.42 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 1, cu excepția subzonei LT_L
- CUT max 0,9 în subzona LT_L
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IV.A.4. IS – ZONE PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII

IV.A.4.1. Generalităţi
IV.A.4.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine servicii şi instituţii publice și de interes public, plasate în general la

artere importante de circulaţie sau dispersat în zonele de locuit.

IV.A.4.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zonele pentru instituţii şi servicii publice au următoarea configurație de subzone

funcţionale:
- ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes public, în

clădiri dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale, existente;
- ISC – zona pentru activități economice de tip comercial - en detail –

desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, showroom
- ISC/PUZ – zona pentru activități economice de tip comercial - en detail –

desfășurate în unități de mari dimensiuni – big box, showroom, pe care s-a
aprobat un PUZ

- IST – zonă pentru activități economice de tip terțiar
- IST/PUZ – zonă pentru activități economice de tip terțiar, pe care s-a

aprobat un PUZ

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de instituții și servicii publice, comerț și

activități economice terțiare.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- în subzona ISP_P, activități conexe celei de piață agroalimentară (funcțiuni
administrative, hale pentru comerț, distribuire produse rurale);

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

IV.A.4.1.3. Prescripții generale
Art.5 Condiții sanitare generale
(1) Pentru unitățile sanitare cu servicii de spitalizare continuă care, prin specificul

activității lor, necesită condiții optime de igienă și confort pentru reducerea
riscurilor specifice, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe,
arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin
studii de impact asupra stării de sănătate a populației. Fac excepție unitățile
cărora le este asigurată o zonă de protecție de minimum 50 m față de locuințe,
artere de circulație cu trafic intens (alin.1, art.14, anexă al OMS119/2014).

(2) Unităților sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate, centrelor
de sănătate multifuncționale, creșelor, grădinițelor, școlilor, li se asigură o zonă de
protecție față de clădirile de locuit din vecinătate de minim 15 m sau stabilită prin
studii de impact asupra stării de sănătate a populației (alin.2, art.14, anexă al
OMS119/2014).
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Art.6 Servicii sociale
(1) După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în (alin.3, art.30,

L292/2011):
a) servicii cu cazare:, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre

rezidențiale, locuințe protejate, internate de tip social, adăposturi de
noapte, etc;

b) servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la
domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță
socială, etc;

IV.A.4.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) În subzonele ISP_I este permisă amplasarea oricăror instituții și servicii publice și

de interes public:
- construcții administrative
- construcții de cult
- construcții de cultură
- construcții de învățământ
- construcții de sănătate
- construcții de asistență socială
- poștă

(2) În subzonele ISC este permisă amplasarea funcțiunilor de comerț și serviciilor
comerciale amplasate în clădiri de medii și mari dimensiuni (big box)m cu peste
1000 m2 arie desfășurată.

(3) În subzonele IST este permisă amplasarea de unităţi de servicii şi comerţ de
interes general:

- construcții pentru administrarea afacerilor
- construcții financiar-bancare
- construcții comerciale en detail cu până la 1000 m2 arie desfășurată
- alimentație publică
- servicii cu acces public, profesionale, manufacturiere
- stații de carburanți

(4) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-
edilitară.

(5) Este permisă amplasarea de spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie.
(6) Este permisă amplasarea de parcaje și garaje.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul

deţinătorilor de drum.
(2) Funcțiunile din UTR-urile care se află în zone de protecție sanitară, se vor

amplasa doar în condițiile respectării normelor de sănătate publică și doar cu
avizul DSP Arad.

(3) Ateliere de întreținere auto-moto, parcaje și garaje, spălătorii chimice, să nu fie
dispuse la o distanță mai mica de 15 m de fațadele locuințelor sau dotărilor
publice, să nu aibă capacități care să genereze trafic intens, să nu polueze chimic
și fonic.

(4) Unitățile de alimentație publică, birturi și discoteci se vor amplasa la o distanță
mai mare de 100 m față de locașurile de cult;

(5) Unitățile de alimentație publică sau cele care produc poluare fonică amplasate în



90

imediata vecinătate a zonelor rezidențiale se recomandă a avea program de lucru
limitat pentru a nu deranja locuirea în timpul nopții.

(6) Amplasarea de locuințe este permisă doar în condițiile schimbării funcțiunii prin
PUZ.

Art.9 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc

pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului sau sunt
incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei.

(2) Este interzisă amplasarea de unităţi industriale de depozitare, agrozootehnice,
gospodărie comunală;

IV.A.4.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.11 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-est sau sud-
vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;

Art.12 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare
- staţii de carburanţi (inclusiv funcţiuni complementare).

Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun

altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
(2) Retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă
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coerența și caracterul fronturilor stradale.

Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili cu respectarea următoarelor

condiţii minimale:
- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din

înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.

IV.A.4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile de va stabili cu respectarea

următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

Art.16 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale se va stabili respectând următoarele

condiţii:
- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.A.4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.

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

(4) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică, televiziune
prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate

realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.

(2) Toate rețelele noi vor fi amplasate subteran.

Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea
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intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.20 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor vor fi stabilite de regulă cu respectarea

prevederilor art.30 din RGU, iar în cazuri speciale prin PUZ.
(2) În zonele existente parcelările noi se recomandă a respecta următoarele condiții

minimale:
- front de minim 25 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;

Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) În zonele și subzonele existente, înălțimea construcțiilor va prelua înălțimea

medie a construcțiilor învecinate.
(2) Regimul de înălțime maxim admis este de P+2E.

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) În zonele existente, se va ține cont de contextul local al fondului construit,

construcțiile noi fiind în acord cu cele existente;
(4) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în

volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.A.4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în

interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr. 5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.

(2) Cuantumul minim de spații verzi pe fiecare parcelă este de 25 %, iar pentru
comerț de 20%.
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Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţii libere private vor fi amenajate urban sau peisager.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.

IV.A.4.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 40%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 40%.

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.



94

IV.A.5. ID – ZONE PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE DEPOZITARE

IV.A.5.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine terenuri destinate producţiei industriale, serviciilor de tip industrial și

cvasiindustrial şi depozitării, toate fără risc de poluare, precum și câtorva sonde
de extracție hidrocarburi existente.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi industriale şi depozitare este compusă din următoarele:

- ID – zona de unităţi industriale, depozitare şi servicii industriale și
cvasiindustriale;

- ID/PUZ – subzona de unităţi industriale, depozitare şi servicii industriale și
cvasiindustriale pe care s-a aprobat un PUZ;

- ID_EX – zona pentru activități extractive (hidrocarburi);

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de unităţi industriale şi de depozitare

nepoluante.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt serviciile comerciale, legate de

activitatea productivă şi de amplasarea pe căi de circulaţie rutieră importante
(stații PECO, garaje și parcări în incinta unității, unități de garare și reparaje utilaje
agricole, atelier mecanic, unități comerciale de desfacere a produselor proprii,
grupuri sociale, birouri, sedii de firmă).

IV.A.5.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zonele ID este permisă:

- amplasarea oricăror tipuri de mici unităţi destinate industriei şi depozitării
nepoluante;

- amplasarea unităţilor complementare destinate comerţului şi serviciilor;
- amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară;
- amplasarea de garaje și parcaje;
- amplasarea și amenajarea de spații verzi.

(2) În zona ID_EX este permisă:
- amplasarea echipamentelor de extracție hidrocarburi;
- amplasarea și amenajarea de spații verzi;

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare,

se autorizează cu condiția obținerii avizului SN ”CFR” SA.
(3) Construcțiile care se amplasează în zonele de protecție ale infrastructurii tehnico-

edilitare majore, se realizează cu avizul administratorilor/proprietarilor de rețele.
(4) Construcțiile destinate exploatării subsolului se vor autoriza cu avizul ANRM.
(5) Parcelele care se învecinează direct cu zone rezidențiale au obligația păstrării

unei perdele verzi de protecție înspre parcelele de locuit, pe propria parcelă, de
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minim 15 m lățime.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de deşeuri industriale.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță, fiind permise

doar cele de serviciu și protocol.

IV.A.5.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.5.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:

- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.11 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zona de protecţei a infrastructurii

feroviare, este condiţionată de avizul de specialitate al S.N.C.F.R.
(2) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea

următoarelor construcţii şi/sau amenajări:
- construcţii, depozite sau plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau

semnalelor feroviare;
- lucrări care afectează stabilitatea solului sau a pânzei freatice;
- construcţii sau depozite de substanţe care prin natura lor pot provoca

incendii sau explozii.

Art.12 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zonele cu servituți aeronautice, este

condiţionată de avizul de specialitate al A.A.C.R.
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Art.13 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

(3) Sunt interzise amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de
producție, comerciale, și de prestări servicii specificate la art.5, alin.1 din anexa la
OMS119/2014, în interiorul teritoriilor protejate, cu excepția zonelor de locuit
(alin.3, art.16, anexa la OMS119/2014).

Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziţia clădirilor faţă de aliniament va respecta aliniamentele deja existente.
(2) În cazul în care nu există un aliniament, poziţia faţă de aliniament se va stabili

după criterii funcţionale.

Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului

civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.
(2) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi

egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.5.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.16 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate

astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.
(2) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile

publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.17 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.

(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.A.5.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să
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prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.19 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.20 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.5.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.21 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de

2500 mp.
(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să

respecte prevederile art.30 din RGU.

Art.22 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile

tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E, cu nivele la scara zonei, sau înălţime

echivalentă cu P+2E, considerând un nivel de max. 3,50 m înălţime.
(3) În zonele nereglementate, înălţimea construcţiilor va fi stabilită prin PUZ.

Art.23 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.
(2) La eliberarea certificatului de urbanism, se va avea în vedere determinarea

aspectului clădirilor din următoarele puncte de vedere:
- conformarea construcţiei
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.24 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.25 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.A.5.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
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Art.26 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.27 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.28 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.29 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.

IV.A.5.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.30 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.31 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.A.6. A – ZONE PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE

IV.A.6.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde terenuri destinate construcţiilor necesare exploatării agricole și

zootehnice, servicii pentru agricultură și conexe acesteia, incluse în intravilan. În
principal este vorba despre construcţii destinate adăpostirii utilajelor agricole,
depozite cu caracter agricol, ateliere pentru utilaje agricole, și ferme mici agricole,
zootehnice sau mixte.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi agricole și zootehnice cuprinde următoarele:

- AA – zona pentru unități agricole;
- AA/PUZ – zona pentru unități agricole, pe care s-a aprobat un PUZ
- AZ – zona pentru unități zootehnice mici;
- AM – zona de activităţi mixte agro-zootehnice;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei o reprezintă unităţile agricole și zootehnice.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt unităţile prestatoare de servicii în

agricultură, unităţi industriale şi de depozitare mici, cultură specifice, servicii şi
comerţ precum şi dotări sociale ale unităţilor agricole.

IV.A.6.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea executării construcţiilor cu următoarele destinaţii:

- în toate zonele sunt permise exploataţii agricole;
- în toate zonele sunt permise servicii pentru agricultură;
- în toate zonele sunt permise unităţi de prelucrare a produselor agricole;
- unități de defacere a produselor proprii;
- în toate zonele sunt permise dotări sociale ale exploataţilor agricole;
- lucrări de echipare tehnico-edilitară;
- parcaje, garaje.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizatia de construire se va emite cu avizul administratorului drumului public

de acces.
(2) La autorizarea executării construcţiilor în zonele de protecție a infrastructurii

feroviare, este obligatorie obținerea avizului S.N.C.F.R.
(3) La autorizarea executării construcțiilor în zonele cu servituți aeronautice este

obligatorie obținerea avizului A.A.C.R.
(4) Unitățile agricole și zootehnice și cele de prelucrare a produselor agro-

alimentare și zootehnice, se pot amplasa cu respectarea normelor minimale
de protecție sanitară cele stabilite prin art.11 al Ordinului 119/2014 al
Ministrului Sănătății cuprinse și în cap. VI.4.3 din prezentul Regulament.

(5) Locuirea este permisă doar dacă nu este permanentă, este legată de activitatea
principală agricolă și în condițiile în care respectă normele sanitare.
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Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii destinate unor unităţi care pot produce

poluarea solului, aerului sau a pânzei freatice.
(2) Se interzice amplasarea oricăror obiective în zone de protecție sanitară, cu

excepția celor destinate personalului de întreținere și intervenție.
(3) Este interzisă amplasarea de orice alte zone în afara celor menţionate la art 5 și

6.

IV.A.6.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili, după caz prin certificatul de

urbanism. Acolo unde este necesară întocmirea prealabilă a unui PUD,
amplasarea faţă de aliniament se va stabili prin această documentaţie.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare de proprietate se va stabili prin

certificatul de urbanism, iar acolo unde este necesară întocmirea unui PUD, se va
face prin această documentaţie.

(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea
normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.

(3) Indiferent de modul de stabilire a retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare
de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:

- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;

- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
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IV.A.6.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile

directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.14 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese

pietonale directe din drumurile publice.

IV.A.6.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Unitățile de prelucrare a produselor alimentare pot fi autorizate numai dacă se

asigură utilități tehnico-edilitare conform normelor tehnice în viguare, a normelor
sanitare și de protecție a mediului.

(2) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(3) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.6.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă cu condiţia asigurării pentru parcelele noi

înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) Pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime maxim este P+2E.
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Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică, la un standard urban.

IV.A.6.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul

parcelei parcaje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată

prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie (situate de obicei înspre
drumurile publice sau celelalte funcţiuni).

Art.24 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Se pot realiza împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.A.6.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.A.7. CC – ZONE PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ȘI TRANSPORTURI

IV.A.7.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată în principal comunicaţiei principale rutiere, feroviare și dar și

dotărilor de transport rutier din cadrul intravilanului şi conţine amenajarea căilor
de comunicaţie pentru toţi participanţii la aceste tipuri de trafic trafic: trenuri,
călători, autovehicule, ciclişti şi pietoni inclusiv cei cu dizabilități, sau care
folosesc mijloace specifice de deplasare.

Art.2 Drumurile
(1) Drumurile publice sunt căi de comunicație terestră special amenajate pentru

circulația vehiculelor și pietonilor.
(2) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura și

infrastructura drumului, podurile, podeţele, rigolele, viaductele, pasajele
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, și alte lucrări de artă,
construcţiile de apărare , protecție şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti,
locurile de parcare, oprire şi staţionare, stațiile de taxare, bretelele de acces, ,
drumurile tehnologice pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de
semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente
de transport și instalațiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile
cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între
autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele de protecție a mediului,
terenurile şi plantaţiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puţin
zonele de protecţie (alin.3, art.2, OG43/1997).

(3) Ampriza drumului este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului, în secţiunea transversală, măsurată în proiecţie orizontală.

(4) Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amenajării
drumului, destinate amplasării semnalizărilor rutiere, a plantaţiilor sau altor
activităţi şi amenajări legate de exploatarea drumului.

(5) Zona drumului public este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările
aferente, constituită din 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 în intravilan.

(6) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de
circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism, cu avizul administratorului drumului
(alin.3, art.19, OG43/1997).

Art.3 Străzile
(1) Ierarhizarea străzilor din intravilanul propus s-a făcut după criterii urbane, acestea

fiind categorisite în străzi magistrale, de legătură, colectoare și de deservire
locală.

(2) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,
trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti,
suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele
de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără
canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate
(alin.1, art.19, OG43/1997).

Art.4 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona este formată din următoarele tipuri de zone funcţionale:

- CCF – zona pentru căi de comunicație feroviară;
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- CCR – zona pentru căi de comunicație rutieră;
- CCR_S – zona pentru dotări de transport rutier;
- CCR_S/PUZ – zona pentru dotări de transport rutier, pe care s-a elaborat

un PUZ;

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de căi de comunicaţie şi unităţi de

transporturi aferente.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În zona CCF sunt admise dotări sociale complementare activităţilor de transport

feroviar.
(2) În zonele CCR_S și CCF este permisă amplasarea de funcțiuni conexe de tip

alimentație publică, servicii conexe transporturilor (reparatii auto, spălătorii auto),
cazare, agrement.

(3) În toate zonele sunt admise reţelele tehnico-edilitare.

IV.A.7.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) În zonele CCF este permisă amplasarea clădirilor și amenajărilor destinate căilor

de comunicație feroviare cât şi a dotărilor sociale complementare activităţii
feroviare.

(2) În zonele CCR este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate căilor
de comunicaţie şi transporturilor, auto.

(3) În zonele CCR_S este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate
alimentației publice, servicii conexe transporturilor (reparatii auto, spălătorii auto),
cazare, agrement.

(4) Este permisă amplasarea de zone verzi de protecţie, aliniamente de protecţie şi
lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive.

(5) Este permisă amplasarea de aerogări, gări, autogări şi funcţiuni complementare
pentru deservirea populaţiei.

(6) Este permisă amplasarea de mobilier urban şi construcţii mici provizorii, înscrise
în atmosfera zonei, destinate comerţului mic alimentar sau nealimentar.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zonele cu servituți aeronautice, amplasarea construcțiilor se face cu avizul

A.A.C.R.
(2) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a infrastructurii feroviare (100 m de

o parte și de alta a axului căii ferate) este permisă cu avizul de specialitate al
S.N.C.F.R.

(3) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în zona drumului public este permisă cu
avizul administratorului de drum.

(4) Drumurile de interes național , județene și comunale îşi păstrează categoria
funcţională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci când
traversează localitățile, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor
acestora în traversarea orașului Pecica se poate face numai cu acordul
administratorului drumului considerat continuu, în concordanţă cu planul
urbanistic aprobat. (art.11, OG43/1997).

(5) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum și la trecerile de nivel peste sau pe sun calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum și după caz, acordul
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administratorului de infrastructură feroviară (art.30, OG43/1997).
(6) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de

siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor clădiri sau amenajări având altă destinaţie decât

una din cele menţionate în ultimele două articole.
(2) Este interzisă executarea de împrejmuiri pe zonele verzi de aliniament ale

profilelor stradale.
(3) Nu se admite amenajarea de spații de parcare destinate utilajelor agricole în

profilele stradale; acestea vor fi parcate doar în curțile gospodărești proprii.
(4) Este interzisă prelungirea burlanelor construcțiilor amplasate la frontul stradal, pe

zonele verzi, pentru evacuarea apei de ploaie direct în rigolele stradale deschise.
Evacuarea se va face doar prin rigole deschise sau acoperite, proprii, amenajate
între construcții și rigola principală stradală.

(5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrări de artă aferente
acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri,
afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și
autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de
administratorul drumului respectiv (alin.5, art.27, OG 43/1997).

(6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG 43/1997).

(7) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță în localități mai mică
de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție (pct.a), alin.8,
art.27, OG 43/1997).

(8) În zonele protejate ale localităţii se va urmări descurajarea sau interzicerea
circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere
corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere (art.34,
OG43/1997).

(9) În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare (20 m de o parte şi de alta a axului
ultimei căi ferate), se interzice amplasarea oricăror tipuri de construcţii în afara
celor necesare funcționării în bune condiții a traficului feroviar.

IV.A.7.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.7.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Orientarea dormitoarelor sau a încăperilor de locuit din locuinţele de serviciu va

asigura însorirea lor pe o durată de  minim 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă.

Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
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- traversări de reţele edilitare.
(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul

deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:
- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje.

(3) Se vor avea în vedere respectarea propunerilor din planşele de Reglementări
urbanistice propuse, în ceea ce privește gabaritele străzilor noi.

Art.12 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se pot amplasa cu avizul M.T.I.

următoarele:
- construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale

ferată;
- instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,

telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente.
(2) Pentru lucrările de subtraversare a liniilor de cale ferată de către reţelele de orice

fel, se va solicita avizul S.N.C.F.R. şi M.T.I.
(3) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:

- amplasarea  oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de
plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;

- efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor, ar provoca alunecări de
teren, surpări sau ar afecta stabilitatea solului sau care ar modifica
echilibrul pânzei freatice subterane;

- depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor care prin natura lor
ar putea provoca incendii sau explozii.

(4) În zona de protecţie a căii ferate se vor evita, pe cât posibil, următoarele:
- Depozite de deşeuri metalice (fier vechi), gropi de gunoi menajer;
- Staţii de epurare, gropi adânci care acumulează ape meteorice;
- Incinte industriale şi depozite cu pericol de incendiu, explozie, poluare;

Se va ţine cont de imaginea prezentată către zona căii ferate (realizarea unei
minime amenajări peisagistice)

Art.13 Amplasarea faţă de aerodromuri
(1) În zonele cu servituți aeronautice se va obține avizul A.A.C.R.

IV.A.7.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă se asigură

accese carosabile directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.15 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă

se asigură accese pietonale directe din drumurile publice.
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IV.A.7.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau

electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(2) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.7.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) Este permisă parcelarea sau alipirea de parcele, pe criterii funcționale.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) În zonele CCF, pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime
maxim este P+2E.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.22 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică, la un standard urban.

IV.A.7.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
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Art.23 Parcaje
(1) Este obligatorie amenajarea de parcaje în cazul clădirilor administrative sau

sociale din zonele CCR_S și CCF. Acestea vor fi dimensionate conform
destinaţiei clădirii, respectând normele de alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată
în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Zonele CCR_S sunt destinate în principal staționării vehiculelor de transport;
incintele acestora se vor amenaja ca atare.

Art.24 Spaţii verzi şi plantate
(1) La subzona CCR_S se va asigura un minim de 20% spații verzi.

Art.25 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.26 Împrejmuiri
(1) În cazul zonei CCR_S se pot realiza împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.A.7.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.27 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCF și CCR_S se va face doar

dacă procentul de ocupare al terenului nu va depăşi valoarea maximă cum
urmează:

- POT max 60%

Art.28 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCF și CCR_S, se va face doar

dacă valoarea coeficientului de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă
după cum urmează:

- CUT max 1,2
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IV.A.8. SV – ZONE PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE
PROTECŢIE

IV.A.8.1. Generalităţi
IV.A.8.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona are un pronunţat caracter peisager.

IV.A.8.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zonele și subzonele funcționale sunt următoarele:

- SVP – zona de parcuri-grădini publice și scuaruri cu acces public nelimitat;
- SVE – zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culuar ecologic;
- SVPR – zona de spații verzi publice aferente arterelor de circulație.

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi amenajate.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(2) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(3) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

IV.A.8.1.3. Prescripții generale
Art.5 Clasificarea spaţiilor verzi
(1) Spaţiile verzi din intravilanul orașului Pecica se clasifică în (art.3, L24/2007):

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii
plantate);

b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
- zonele verzi aferente dotărilor publice – creşa, grădiniţa, şcoala,

unităţi sanitare, alte instituţii, edificii de cult, cimitire;
- spații verzi pentru agrement;

c) culuare de protecție față de infrastructura tehnică;
(2) În sensul legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii (art.4,

L24/2007):
a) parcul este un spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum de 1 ha, format

dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotîri și
echipări destinate activităților cultural educative sportive sau recreatice
pentru populație;

b) scuarul este un spaţiu verde, cu suprafaţa mai mica de 1 ha, amplasat în
cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele
unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive,
de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;

c) fâşie plantată este o plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi
calitaţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de
apă;

d) culuare de protecție față de infrastructura tehnică sunt plantații realizate
de-a lungul căilor de circulație sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat
de poluare, în vederea ameliorării calității mediului și protejării
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infrastructurii aferente;

Art.6 Administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
(1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritaţile

administratiei publice locale Pecica şi de alte organe împuternicite în acest scop
(alin.1, art.8, L24/2007).

(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de
către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare (alin.2, art.8, L24/2007).

(3) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii
acestora (alin.1, art.12, L24/2007).

(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora (alin.2, art.12, L24/2007).

(5) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea
apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor
pluviale (alin.4, art.12, L24/2007).

(6) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul străzilor, pe terenurile din zonele urbane, este interzisa
intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a
ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranţa traficului pietonal şi rutier, a
imobilelor aflate în apropiere (alin.5, art.12, L24/2007).

(7) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să ţina evidenţa
spaţiilor verzi de pe teritoriul sau administrativ, prin constituirea registrului local al
spaţiilor verzi, pe care îl actualizează ori de câte ori intervin modificări (alin.1,
art.16, L24/2007).

(8) Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele
de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină
pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană (art.62, OUG195/2005).

(9) Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în
grădini şi parcuri de agrement, ca bunuri de patrimoniu natural floristic, faunistic,
geologic, paleontologic, minerelogic şi de altă natură, măsurile necesare de
protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora
(alin.5, art.26, OUG57/2007).

Art.7 Amplasarea zonelor destinate odihnei şi recreerii
(1) Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele

mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief
variat şi altele (art.7, anexa la OMS119/2014).

Art.8 Proiectarea şi execuţia spaţiilor verzi
(1) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul

arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier (alin.2, art.11,
L24/2007).

(2) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier şi floricol, adaptat climei,
provenit din pepiniere şi alte plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile
lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afecteaza
sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă (alin.3, art.11,
L24/2007).

Art.9 Modificarea spaţiilor verzi
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(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor
administraţiei publice locale Pecica, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice
(alin.1, art.18, L24/2007).

(2) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde (alin.3, art.18,
L24/2007).

(3) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se
poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare (alin.4,
art.18, L24/2007).

(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea
spaţiilor verzi definite prin L24/2007 (alin.5, art.18, L24/2007).

(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel
cum acestea sunt prevăzute de L33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice locale şi
instanţelor judecătoreşti (alin.6, art.18, L24/2007).

(6) Prin excepţie de la aliniatul anteprecedent, se pot amplasa pe un spaţiul verde:
alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii
pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu,
pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere (alin.7, art.18, L24/2007).

(7) Tot prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi grădinile
amenajate ca şi grădini zoologice, îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi (alin.8, art.18, L24/2007).

IV.A.8.2. Utilizare funcţională
Art.10 Utilizări permise
(1) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(2) Este permisă amplasarea de spaţii de joacă pentru copii, în orice zonă

funcţională.
(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Este este permisă amplasarea funcţiunilor specifice de parc: pavilioane, bănci,

alei, pergole, oglinzi de apă, fântâni arteziene, mobilier urban.
(6) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la

starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate
de proprietarul construcţiei (alin.1, art.9, L24/2007).

Art.11 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa locuri speciale pentru picnic, doar în arealele special amenajate,
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conform legii.
(4) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări

pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(5) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
L24/2007).

(6) La autorizarea executării construcţiilor în zonele de protecție a zonelor construite
protejate existente sau propuse spre a fi incluse în LMI se va obține obligatoriu
Avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad.

Art.12 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.13 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;
(3) În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea (art.7, anexa la

OMS119/2014):
- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri

solide.

IV.A.8.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.8.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.14 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Nu este cazul.

Art.15 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
a) semnalizări rutiere;
b) trotuare;
c) lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.16 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Nu este cazul.

Art.17 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Nu este cazul.
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IV.A.8.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.18 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

Art.19 Accese pietonale
(1) Se vor asigura în toate cazurile cu putinţă piste de biciclişti în profilele stradale şi

în toate zonele.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.A.8.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.20 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Nu este cazul.

Art.21 Realizarea de reţele edilitare
(1) Nu este cazul.

Art.22 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Nu este cazul.

Art.23 Dotări sanitare minimale obligatorii
(1) În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se

asigure (art.8, anexa la OMS119/2014):
a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor;
c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale

sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de
mediu;

d) spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de
colectare a dejecţiilor acestora;

e) bănci şi spaţii amenajate pentru picnic.

IV.A.8.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.24 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri ce rezultă din logica situațiilor.

Art.25 Înălţimea construcţiilor
(1) Nu este cazul.

Art.26 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Se vor stabili prin proiecte de specialitate.

IV.A.8.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.27 Parcaje
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(1) Nu sunt permise amenajări de parcaje de folosință private în detrimental spațiilor
verzi publice.

(2) Este permisă parcarea autovehiculelor private pe accesele din drumul public, cu
condiția ca acestea să nu impieteze traficul rutier, ciclist sau pietonal.

Art.28 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.
(3) Procentele minime de spații verzi sunt reglementare după cum urmează:

- max 90% - SVP
- max 80% - SVE
- 100% - SVPR

Art.29 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.

Art.30 Împrejmuiri
(1) Sunt interzise împrejmuirile.

IV.A.8.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.31 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 5% - SVP
- POT max 0,5% - SVE
- POT max 0% - SVPR

(2) Mobilierul urban poate ocupa max 15%.

Art.32 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,1 – SVP
- CUT max 0,01 – SVE
- CUT max 0 - SVPR
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IV.A.9. SVS – ZONA VERDE PENTRU SPORT PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT

IV.A.9.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona are un pronunţat caracter loisir-agrement public și/sau privat.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi sportive și pentru agrement.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt cele indispensabile exploatării zonei (ex: birou

administraţie, vestiare, depozite unelte, etc).
(2) Funcţiunile complementare sunt construcţiile destinate agremenului şi recreerii.
(3) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(4) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(5) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

Art.4 Administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
(1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritaţile

administratiei publice locale Pecica şi de alte organe împuternicite în acest scop
(alin.1, art.8, L24/2007).

(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de
către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare (alin.2, art.8, L24/2007).

(3) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii
acestora (alin.1, art.12, L24/2007).

(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora (alin.2, art.12, L24/2007).

(5) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea
apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor
pluviale (alin.4, art.12, L24/2007).

(6) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul străzilor, pe terenurile din zonele urbane, este interzisa
intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a
ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranţa traficului pietonal şi rutier, a
imobilelor aflate în apropiere (alin.5, art.12, L24/2007).

(7) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să ţina evidenţa
spaţiilor verzi de pe teritoriul sau administrativ, prin constituirea registrului local al
spaţiilor verzi, pe care îl actualizează ori de câte ori intervin modificări (alin.1,
art.16, L24/2007).

(8) Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele
de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină
pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană (art.62, OUG195/2005).

(9) Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în
grădini şi parcuri de agrement, ca bunuri de patrimoniu natural floristic, faunistic,
geologic, paleontologic, minerelogic şi de altă natură, măsurile necesare de
protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora
(alin.5, art.26, OUG57/2007).
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Art.5 Modificarea spaţiilor verzi
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor

administraţiei publice locale Pecica, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice
(alin.1, art.18, L24/2007).

(2) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde (alin.3, art.18,
L24/2007).

(3) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se
poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare (alin.4,
art.18, L24/2007).

(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea
spaţiilor verzi definite prin L24/2007 (alin.5, art.18, L24/2007).

(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel
cum acestea sunt prevăzute de L33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice locale şi
instanţelor judecătoreşti (alin.6, art.18, L24/2007).

(6) Prin excepţie de la aliniatul anteprecedent, se pot amplasa pe un spaţiul verde:
alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii
pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu,
pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere (alin.7, art.18, L24/2007).

(7) Tot prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi grădinile
amenajate ca şi grădini zoologice, îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi (alin.8, art.18, L24/2007).

IV.A.9.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea de dotări sportive: terenuri de sport și amenajări

aferente (tribune, vestiare, case bilete, etc), săli de sport și dotări conexe și altele
asemenea;

(2) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a
spaţiilor verzi.

(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,
urbană.

(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
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întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(4) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
L24/2007).

Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;

IV.A.9.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.9.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o

abatere de maxim 15o.

Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
a) semnalizări rutiere;
b) trotuare;
c) lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

a) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

b) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.9.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
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Art.14 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

Art.15 Accese pietonale
(1) Se vor asigura în toate cazurile cu putinţă piste de biciclişti în profilele stradale şi

în toate zonele.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.A.9.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

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

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.9.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea și alipirea de parcele în funcție de necesități.
(2) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau prin PUZ,

acolo unde este cazul.
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+1E, la o cotă maximă de 10

m la cornișă.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.22 Întreţinerea construcţiilor
Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în
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special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.A.9.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.23 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

Art.24 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.
(3) Se va asigura un cuantum minim de 75% spații verzi.

Art.25 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.26 Împrejmuiri
(1) Acolo unde este cazul se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau din

gard viu.

IV.A.9.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.27 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 10%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 10%.

Art.28 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,20.



120

IV.A.10. SVA – ZONE PENTRU AGREMENT PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT

IV.A.10.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona are un pronunţat caracter loisir-agrement public și/sau privat. În general

cuprinde bălți piscicole și de agrement, sau zone prevăzute ca atare în
documentația veche de PUG, dar neurbanizate ca atare.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi cu caracter tematic/de

agrement.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt cele indispensabile exploatării zonei (ex: birou

administraţie, vestiare, depozite unelte, etc).
(2) Funcţiunile complementare sunt construcţiile destinate agrementului şi recreerii.
(3) Este permisă funcțiunea de cazare turistică cu condiția să fie secundară.
(4) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban, fântâni
(5) Parcări, rețele tehnico edilitare.

IV.A.10.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea funcțiunilor de agrement: amenajări pentru activități în

aer liber, parcuri acvatice, terenuri de sport și amenajări aferente (tribune,
vestiare, case bilete, etc), alimentație publică, și altele asemenea;

(2) Este permisă amplasarea unor funcțiuni secundare de cazare turistică;
(3) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(4) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(5) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum și CF, după
caz.

Art.6 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii publice, industrie şi depozitare, agro-zootehnice.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;

IV.A.10.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.10.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
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Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o

abatere de maxim 15o.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
a) semnalizări rutiere;
b) trotuare;
c) lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin PUZ.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

c) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

d) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.10.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

(2) Numărul și poziția acceselor se va preciza prin PUZ.

Art.13 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.

IV.A.10.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de
canalizare şi energie electrică.
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Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.10.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea și alipirea de parcele în funcție de necesități, cu

respectarea următoarelor condiții:
- să aibă front la stradă;
- frontul la stradă să aibă minim 30 m;

(2) Se recomandă ca parcelele să fie de mari dimensiuni.
(3) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin PUZ.
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+2E.
(3) Este permisă amplasarea de instalații destinate agrementului cu înălțimi adaptate

necesităților funcționale.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în

special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.A.10.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Parcajele vor și amenajate în totalitate în cadrul parcelelor.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Procentul minim de spații verzi din cadrul funcțiunii este de 60% din suprafața

parcelei.

Art.23 Spaţii libere
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(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Este permisă împrejmuirea parcelelor, cu condiția să se înscrie în caracterul

zonei.
(2) Se predeve realizarea de împrejmuiri transparente sau din gard viu.

IV.A.10.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 10%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 10%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,25

(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,25.
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IV.A.11. TDS – ZONE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

IV.A.11.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine câteva terenuri aflate în administrarea Ministerului Afacerilor

Interne, a Ministerului Apărării Naționale.
(2) În categoria terenurilor cu destinație specială administrate de MAI, intră Sediul

Poliției Orășenești Pecica (CF 300308 S=1093 mp), situat în zona centrală și
fostul Pichet de grăniceri (CF 300712 S=2880 mp) – din trupul izolat de la
frontiera din NV-ul Pecicăi, spre Bătania.

(3) Unitățile funcționează pe suprafețe relativ mici, cu o densitate redusă.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Din categoria zonelor cu destinații speciale, fac parte următoarele zone

funcționale:
- ZCPC_TDS_MAI – subzona pentru destinații speciale MAI – (Sediul poliției

orășenești Pecica), situată în ansamblul construit protejat din zona
centrală;

- TDS_MAI – zona pentru destinații speciale (Ministerul Afacerilor Interne);

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de terenuri cu destinație specială.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(2) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zona TDS_MAI, administrația publică locală va solicita, conform

prevederilor legale, prin Certificatele de Urbanism eliberate, obținerea
avizului MAI pentru documentațiile de urbanism și emiterea autorizațiilor de
construire pentru investițiile situate în vecinătatea obiectivelor MAI
(parcelele de vis-a vis și cele adiacente lateral și spate în intravilan, iar în
extravilan 2400 m).

(2) Autorizarea executării construcțiilor cu caracter special se realizează
conform procedurii comune aprobată prin Ordinul 2212/21.02.2018.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.11.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
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Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.14 Accese pietonale
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Conform normelor specifice în vigoare.
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Art.23 Spaţii libere
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.A.11.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Conform normelor specifice în vigoare.
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IV.A.12. GC – ZONE PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

IV.A.12.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine atât platfome de gospodărire orășenească (fostă platformă deșeuri)

cât și cimitire.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona este formată din:

- GC – zona de gospodărie orășenească (fosta platformă deșeuri,
ecologizată);

- GCC – zona de cimitire (inclusiv capele, clădiri administrative și anexe ale
cimitirelor).

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de gospodărie comunală.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt:

- spaţii verzi şi plantate;
- echipare tehnico-edilitară.

IV.A.12.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zona GC este permisă utilizarea terenurilor doar pentu cele permise de

legislația privind fostele platforme de gunoi ecologizate.
(2) În zona GCC este permisă utilizarea terenurilor în scopuri legate de actuala lor

destinaţie şi de echiparea tehnico-edilitară.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea unor construcţii şi amenajări în zona drumului public este permisă cu

avizul deţinătorului de drum.
(2) Amplasarea construcțiilor pe zona GC este permisă doar dupa cel puțin 30 de ani

de la închidere și ecologizare.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă utilizarea terenurilor în alte scopuri decât cele legate de destinaţia

lor actuală.
(2) În zona GC, perioada de urmărire postînchidere a depozitelor de deșeuri este

stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Această perioadă
este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de
monitorizare postînchidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă
un risc potenţial pentru factorii de mediu (alin.2, art.25, HG 349/2005). Asupra
acestor depozite se instituie interdicție definitivă de construire.

IV.A.12.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.12.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
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Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumului este permisă autorizarea lucrărilor de echipare

edilitară, spaţii verzi, trotuare şi parcaje.

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Construcțiile noi vor respecta în primul rând aliniamentele existente.
(2) În cazul cimitirelor, amplasarea faţă de aliniament se va stabili printr-un plan de

specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelelor va respecta Codul Civil.
(2) În cazul cimitirelor, amplasarea în interiorul parcelei se va stabili printr-un plan de

specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

IV.A.12.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile în interiorul platformelor de gospodărie

orășenească și a cimitirelor.

Art.13 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcelă conformate astfel încât să

permită circulaţia persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice
de deplasare.

IV.A.12.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Prin grija Primăriei se va asigura racordarea dotărilor (capele, etc.) la reţelele

tehnico-edilitare necesare (apă, canalizare şi electricitate).

IV.A.12.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.15 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri, cu condiția respectării RGU.
(2) În cazul cimitirelor, forma şi dimensiunile parcelelor se vor stabili de către Primărie

în funcţie de nevoi, printr-un proiect de specialitate.

Art.16 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili printr-un certificat de urbanism.
(2) Să nu se depășească în nici un caz regimul P, excepție putând face, ca înălțime

în metrii, capelele mortuare.

Art.17 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va urmări ca aceasta să nu altereze prin aspect

imaginea urbană.

Art.18 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor, mormintelor, monumentelor şi aleilor
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din cimitire, în acord cu decenţa locului.

IV.A.12.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.19 Parcaje
(1) La intrarea în cimitire se vor asigura spaţii de parcare. În măsura posibilităţilor

acestea se vor amplasa în interiorul incintelor.
(2) Se vor asigura zone de staţionare a vehiculelor mortuare în zona intrării în

cimitire.

Art.20 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe destinate amenajării cimitirelor

cu spaţii verzi, reprezentând minim 20% din suprafaţa zonei.
(2) Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. Între morminte şi

gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 m (art.84, anexa la
OMS119/2014).

Art.21 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere vor fi amenajate peisager, sau urban.

Art.22 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile la drumurile publice ale cimitirului sunt obligatorii şi nu trebuie să

depăşească 2 m măsuraţi de la nivelul trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor
depăşi 2,5 m. Partea opacă a împrejmuirii va avea înălţimea maximă de 1 m
măsurat de la nivelul trotuarului.

(2) Aspectul împrejmuirii se va supune aceleiaşi exigenţe ca şi în cazul aspectului
exterior al clădirilor.

(3) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu.

IV.A.12.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.23 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- GC (gospodărie orășenească) - POT max 0%
- GCC (cimitire) – POT max 2% (clădiri)

Art.24 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- GC (gospodărie orășenească) - CUT max 0
- GCC (cimitire) – CUT max 0,04 (clădiri)
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IV.A.13. TE – ZONE PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ

IV.A.13.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine strict construcţii şi rețele tehnico-edilitare.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona conţine următoarele zone funcţionale:

- TEAC – zonă pentru alimentare cu apă și canalizări;
- TEET – zonă pentru alimentare cu energie electrică și telecomunicații;
- TEET_I – zonă pentru telecomunicații, situate în zone cu alt caracter

(rezidențial);
- TEPR – zona pentru diguri de protecție împotriva inundațiilor;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Toate zonele sunt destinate echipării tehnico-edilitare și protecției împortiva

inundațiilor.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt admise spaţii verzi şi plantate.

IV.A.13.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-edilitară

funcție de fiecare zonă specifică în parte (alimentări cu apă, canalizare menajeră
și pluvială, gaze naturale, energie electrică și telecomunicații, energii regenerabile
– eoliene, solare, etc, stații antigrindină) şi dotărilor sociale strict legate de
funcţionarea acestora (case de paznic, birouri, ş.a.).

(2) Este permisă amplasarea de spaţii verzi şi plantaţii de protecţie.
(3) Este permisă amplasarea de parcaje publice.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zona de protecţie a drumurilor, autorizarea lucrărilor este permisă cu avizul

deţinătorului de drum.
(2) În zonele de protecţie sanitară se va respecta legislaţia în vigoare şi normele

prevăzute la cap. VI.4. al prezentului regulament.
(3) Amplasarea obiectivelor de echipare edilitară se face numai pe baza şi în

condiţiile avizelor şi acordurilor de mediu, după caz.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi cu altă destinaţie decât una din cele

menţionate la art.5 Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.

IV.A.13.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.13.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Nu este cazul.
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Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- echipamente tehnico-edilitare;
- trotuare;
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Nu este cazul.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Nu este cazul.

IV.A.13.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice dimensionate

pentru a permite accesul autospecialelor în caz de incendiu.

Art.13 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe la toate clădirile, conforme cu destinaţia

lor.

IV.A.13.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Se vor respecta condiţiile din art. 27 din RGU.

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor publice existente se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu deţinătorii reţelelor.

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea intră

în proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.13.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Dezmembrările noi vor ţine cont de asigurarea accesului direct dintr-un drum

public.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Constrrucțiile nu vor depăși regimul P, cu 5m la cornișă.
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Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Nu este cazul.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea elementelor ce participă la atmosfera publică, vizibile

din spaţiul public.

IV.A.13.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Este interzisă amplasarea de locuri de staţionare a autovehiculelor de intervenţie

tehnică specifică în cadrul domeniului public.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se prevede amplasarea unei perdele de arbori între localitate şi staţia de epurare.
(2) Cuantumul minm de spații verzi este de 20% la nivel de parcelă.

Art.23 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public vor fi tratate peisager sau urban.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau prin gard viu, dacă

necesităţile tehnologice nu impun altă soluţie.

IV.A.13.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,6

(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,6
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IV.A.14. TAI – TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN

IV.A.14.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată păşunilor din intravilan, cu rol de protecție față de cimitir.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea agricolă – păşuni.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt plantaţiile erbacee.

IV.A.14.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Pajiştile rurale se folosesc exclusiv pentru păşunat, ca fâneţe şi pentru cultivarea

plantelor erbacee specifice zonei, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau
seminţe (alin.1, art.8, L214/2011).

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Primăria sau Consiliul Local Pecica poate, cu avizul camerei agricole judeţene

Timiș şi al asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, să înstrăineze porţiuni
dintr-o pajişte numai în cazuri de necesităţi de interes public, local sau naţional, în
condiţiile legislaţiei în vigoare (alin.1, art.12, L214/2011).

(2) Fiind constituite și ca rezerve de teren, aceste terenuri pot fi urbanizate pe baza
unui PUZ.

Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Înfiinţarea de culturi pe pajiştile rurale, în afara celor prevăzute în amenajament,

este interzisă (art.11, L214/2011).
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IV.A.15. THI – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

IV.A.15.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată cursurilor de apă locale, care traversează localitatea, a celor

destinate apelor stătătoare și a canalelor de desecare din intravilan.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona de terenuri de sub ape este formată din următoarele zone funcţionale:

- THIR – zonă pentru ape curgătoare;
- THIB – zona pentru ape stătătoare;
- THIF – zona pentru sisteme de desecare.

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de terenuri sub ape.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt zonele verzi.

IV.A.15.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea terenurilor strict pentru cursurile de apă sau canelele de

desecare.
(2) Este permisă amplasarea de podeţe auto şi pietonale.
(3) Este permisă întubarea cursurilor de apă în intravilan, pe baza de proiecte de

specialitate.
(4) Este permisă construire de sisteme de protecție împortiva inundațiilor înscrise în

atmosfera urbană.
(5) Sunt permise plantări de arbori mari în malurile cursurilor de apă.

Art.6 Utilizări permise cu condiții
(1) Este interzisă obstrucţionarea în orice mod a profilului transversal sau longitudinal

al cursurilor de apă sau canalelor de deseacare.
(2) Orice intervenție asupra cursurilor de apă se face cu avizul administratorului

acestora.
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IV.A.16. U_MDL – ZONA DE URBANIZARE MIXTĂ CU REGIM DE
CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ
LOCALĂ ȘI ZONEI CENTRALE

IV.A.16.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cu funcțiuni mixte de tip subcentral, propusă a fi urbanizată, ce conține și

posibilități de extindere a unor servicii sau dotări de interes public, fiind situat în
apropierea zonei centrale, fiind singurul teren liber cel mai apropiat de zona
centrală. Zona conţine un mixt de funcțiuni format din locuire individuală urbană
(dominantă), servicii şi instituţii publice și de interes public, servicii ce se asigură
traiul zilnic al populaţiei cât şi servicii terțiare ocazionale.

(2) Caracterul zonei permite amplasarea, pe baza unor studii urbanistice de
detaliere (PUZ-PUD) a unor dotări publice considerate de administrația
publică necesare pe viitor.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(2) În categoria zonelor mixte intră următoarele:

- U_MDL – zona mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor
de trafic de importanță locală și zonei centrale.

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(2) Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea individuală cu caracter urban.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(2) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- instituții și servicii publice și de interes public
- cazare-turism
- activități economice comerciale en detail
- activități economice terțiare
- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;

IV.A.16.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea contrucțiilor și amenajărilor cu următoarele funcțiuni:

- servicii și instituții publice și de interes public, definite ca atare în axexa 1
la RGU

- hoteluri, moteluri, pensiuni
- activități economice comerciale en detail
- activități economice terțiare
- locuire individuală
- echipare tehnico edilitară
- zone verzi amenajate

Art.6 Utilizări permise cu condiții
(1) Este permisă amplasarea contrucțiilor și amenajărilor cu următoarele funcțiuni cu

următoarele condiții:
- activități economice terțiare cu condiția să fie de mică anvergură și de tip
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nepoluant
- Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la

HG 31/1996, reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor
autoriza doar cu avizul Ministerului Turismului.

Art.7 Utilizări interzise temporar
(1) Se instituie interdicție temporară până la aprobarea PUZ pentru orice

funcțiune în afară de locuirea individuală, cu condiția respectării noilor
profile stradale propuse.

(2) Pentru parcelele cu geometrii neregulate, pentru cele rezultate
neconstruibile în urma prevederilor drumurilor noi sau pentru cele fără
acces la ora actuală se va elabora obligatoriu un PUZ, care va rezolva
geometria parcelelor și condițiile de construibilitate.

Art.8 Utilizări interzise permanent
(1) Este interzisă amplasarea construcțiilor și amenajărilor cu următoarele funcțiuni:

- activități en-gros
- activități industriale și de depozitare
- activități poluante de orice fel
- activități sportive
- depozite de deșeuri
- grajduri și altele asemenea pentru animale.

IV.A.16.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.16.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-est sau sud-
vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcțiile de cult, condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
(5) La construcţiile pentru cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu permite
o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere, rezolvările de
faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe, teatre şi săli polivalente
nu se impun condiţii de orientare;

(6) La construcţiile pentru învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest; bibliotecile,
sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile de sport vor avea
latura lungă orientată nord-sud;

(7) La construcţiile pentru sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi orientate
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sud, sud-est, sud-vest;
(8) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
(9) Pentru corpurile de cazare și locuințe se va respecta obligativitatea ca toate

încăperile de locuit să fie însorite 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă. Se va evita
orientarea spre nord a dormitoarelor.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament, precum și a profilelor stradale
noi prevăzute în PUG.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Construcțiile se vor amplasa retras față de aliniament.
(2) În cazul locuințelor, retragerea va fi de 6 m.
(3) Este permisă amplasarea garajelor urbane pe aliniament, cu condiția să fie

corpuri de clădire cu maxim 3m la cornișă.
(4) În cazul celorlalte funcțiuni, retragerea va fi stabilită prin PUZ, menținându-se

principiul coerenței fronturilor stradale.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Construțiile noi se vor amplasa în regim izolat sau cuplat.
(2) În situații particulare (parcele de colț, pacele înguste, calcane vecine existente),

se pot atinge ambele limite laterale de proprietate.
(3) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili cu respectarea următoarelor

condiţii minimale:
- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din

înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.
(4) Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi de minim 10 m, excepție

făcând construcțiile anexe cu max 3m înălțime, care se pot amplasa inclusiv lipite
de limita posterioară.

(5) Stabilirea amplasamentului construcţiilor în interiorul parcelei în cazul altor
funcțiuni decât locuirea se va face prin PUZ.

IV.A.16.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile se va stabili cu respectarea
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următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

Art.14 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale vor respecta următoarele condiţii:

- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.A.16.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.

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

(4) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică,
televiziune prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate

realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.

(2) Reţelele tehnico-edilitare noi vor fi amplasate subteran.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea

intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.16.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Sunt permise operațiuni de dezlipire, alipire, funcție de nevoile reale ale zonei.
(2) Parcelările noi vor respecta următoarele condiții minimale:

- front de minim 8m pentru construcții înșiruite și minim 12 pentru construcții
isolate sau cuplate;

- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;
(3) Forma şi dimensiunile parcelelor obținute pe baza împărțirii în mai mult de 3

loturi, sau pe baza alipirii pentru alte funcțiuni decât locuirea, va fi stabilită prin
PUZ, cu respectarea prevederilor art.30 din RGU.
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Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Locuirea individuală urbană nu va depăși trei nivele supraterane în conformările:

D+P+1E, P+1E+M, cu gabarite ale nivelelor în conformitate cu zona, dar nu mai
mult de 3,5 m. Înălțimea totală la cornișă: 7,5m.

(2) Prin mansardă se înţelege amenajarea podului existent, obținându-se un nivel cu
un parapet interior de max.1,60m.

(3) În nici un caz nu se va depăși regimul de înălțime de P+2E, cu gabarite ale
nivelelor în conformitate cu zona, dar nu mai mult de 3,5 m, cu o înălțime totală
la cornișă de 10,5m.

(4) Fac excepție de la regula de mai sus construcțiile de cult (cu privire la înălțimea
totală) și instituțiile și serviciile publice, care pot în situații bine justificate să fie
stabilite prin PUZ.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în

volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

(4) În ceea ce privește arhitectura clădirilor se vor respecta următoarele reguli:
a) Dispoziţii generale:

- Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii
europene de „coerenţă” şi „eleganţă”.

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine tipologiilor tradiţionale ale zonei centrale şi nu depreciază
valorile general acceptate ale urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări
integrarea construcţiei din următoarele puncte de vedere: conform
funcţiunii construcţiei, materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi
finisaje, culorile ansamblului şi ale detaliilor, conformarea faţadei,
amplasarea şi dimensiunile golurilor;

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;

b) Prescripţii referitoare la corpuri de clădire:
- Este recomandată tipologia generală a clădirilor și corpurilor de clădire din

zona centrală adiacentă, care este de corpuri simple, dreptunghiulare,
liniare, în care elementele de atmosferă de tip pridvor, târnaț se află înspre
curte.

- Excepție de la această regulă o fac, sau o pot face clădirile destinate
cultului sau instituțiilor publice și serviciilor, care pot avea o volumetrie
specifică;

- Lățimile corpurilor de clădire din zona centrală adiacentă, în cazul
instituțiilor și serviciilor publice existente, cu excepția clădirilor de cult,
variază în general între 16-20m; lățimile corpurilor de clădire în cazul
locuințelor variază între 9-14m; este recomandată conformarea de
corpuri de clădire noi sau modificarea celor existente, fără depășirea
lățimii maxime a corpurilor de clădire precizate anterior;

c) Prescripții referitoare la fațade:
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- Regula generală de proporționare a fațadelor din zona adiacentă, este de
L>H; este recomandată conformarea fațadelor noi cu respectarea
acestui raport;

- Culorile din zona centrală adiacentă sunt variate dar in totalitate
pastelate, stinse;  gamele folosite sunt alb-uri și culori de pământ (din
gama ocruri, crem, maro, verde-pastel, roz, abastru deschis pastel,
griuri); este recomandată folosirea culorilor pastelate la clădirile
existente și la cele noi, din gamele menționate mai sus; se prevede
instituirea unui Regulament Cromatic la Pecica, care să unifice și clarifice
cromatic paleta de culori admisa (o propunere este făcută și în anexa nr.
3.2 la prezentul Regulament);

- Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale
paralel și lipit de peretele exterior al imobilelor;

- Este permisă amplasarea de parasolare sau elemente de protecție
împotriva ploii (copertine, etc);

- Este permisă montarea de portdrapele pe fațade, de obicei deasupra
nivelului parter.

d) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- Este recomandată acoperirea cu șarpantă a corpurilor de clădire

principale, dispuse la frontal stradal, sau vizibile din domeniul public;
- Este recomandată conformarea acoperișurilor în 2 sau 4 ape, simple,

fără ruperi de pantă;
- Panta învelitorilor va fi în domeniul 25-45gd, fără ca două acoperișuri

alăturate să aibă o diferență mai mare de 15gd;
- Sistemele de ventilare și iluminare a podurilor, în zona centrală

adiacentă sunt de tipul: lucarne, tabachere; este permisă ventilarea
și iluminarea podurilor și mansardelor cu acest tip de elemente,
inclusive ferestre în planul acoperișului (tip Velux);

- Se interzic formele suplimentare decorative (fără funcționalitate) ale
acoperișurilor, imitațiile stilistice după arhitecturi străine zonei
(acoperișuri false, pagode, turnulețe) la construirea locuințelor
urbane sau adăugarea unor astfel de elemente la locuințele deja
construite, precum și realizarea unor mansarde false, imitații de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor de construcție.

- Se interzice montarea de ornamente metalice sau din alte materiale,
cu orice fel de simboluri, în afara celor tradiționale, pe acoperișurile,
fațadele sau jghiaburile locuințelor sau pe gardurile de împrejmuire și
porțile acestora.

- Învelitorile acoperișurilor clădirilor (principale) se prevede a fi din
țiglă, excepție de la această regulă putând face edificiile de cult sau
instituțiile și serviciile publice.

- Este permisă folosirea învelitorilor din tablă la construcţii anexe situate
dincolo de limita de 20 m de la aliniament, și care nu sunt vizibile din
stradă. Este permisă utilizarea sticlei la acoperişurile serelor, verandelor
amplasate pe faţadele dinspre interiorul parcelei;

- Învelitorile extinderilor construcţiilor și ale garajelor vor fi realizate din
acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de
acoperiş;

e) Prescripţii referitoare la construcții și amenajări secundare:
- Nu se permite amplasarea de construcții anexe pe domeniul public;

f) Prescripţii referitoare la publicitatea stradală:
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- Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală,
dispuse lipit pe sau perpendiculare pe clădiri, cu condiția să se
înscrie în logica împărțirii fațadelor să nu acopere elemente
decorative și să nu modifice proporțiile fațadelor; elementele de
publicitate se pot amplasa și pe frontoanele imobilelor, cu aceleași
condiții referitoare la fațade;

- Nu este permisă montarea elementelor de publicitate pe acoperișuri
sau pe stâlpii și arborii din spațiul public urban;

- Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală pe
spațiul public orizontal, doar cu condiția integrării acestora în
mobilier (aviziere, etc) traditional și în atmosfera tradițională;

- Nu este permisă amplasarea  de elemente de publicitate stradală pe
împrejmuiri;

- Este obligatoriu ca elementele de publicitate stradală să nu fie
dominante în raport cu clădirile, spațiul urban sau atmosfera locului;
este permisă amplasare de ecrane doar cu caracter temporar și doar
pe perioada evenimentelor pe care acestea le deservesc;

- Este permisă folosirea în cadrul publicității stradale a culorilor
specifice ale societăților sau ONG-urilor, cu condiția să fie folosite
variante pastelate ale acestor culori, care să fie în acord cu
atmosfera urbană.

- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură
(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de
signalistică, reclame, firme.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi sa-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.A.16.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în

interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.

(2) Se prevede un cuantum de min 5% din fiecare teren destinat acestei zone pentru
organizarea de spaţii verzi.

(3) Este obligatorie instituirea aliniamentelor de arbori pe toate străzile noi;
(4) Este permisă amenajarea peisageră a spațiilor verzi urbane, inclusiv a zonelor

verzi de aliniament.
(5) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
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Art.24 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager

sau urban după caz.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.
(2) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(3) Împrejmuirile spre stradă pot fi în general din zidărie opacă cu înălțimea maximă

de 2 m, sau în varianta stâlpi din zidărie și panouri transparente simple,
rectangulare metalice; este admisă și varianta de panouri din lemn, cu dispunere
a elementelor verticale;

(4) La monumentele de cult și alte funcțiuni de utilitate publică este permisă
conformarea împrejmuirii spre stradă cu soclu opac de max 50 cm și panouri
transparente metalice; sunt interzise împrejmuirile spre stradă din tablă cutată
sau alte variante cu aspect provizoriu, industrial.

(5) Împrejmuirile dintre parcele sau din spatele parcelelor pot fi și din plasă,
transparente, cu înălțimea de maxim 2 m.

(6) În situația parcurilor publice, se pot admite delimitări transparente sau soclu cu o
înălțime maximă de 50 cm.

(7) Este interzisă amplasarea de portaluri cu arce, pentru accese în zona
împrejmuirilor spre stradă, acest element nefiind regăsit în urbanistica Pecicăi.

(8) Porțile și accesele prin împrejmuiri, spre stradă, pot fi metalice sau din lemn,
opace sau transparente.

IV.A.16.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- instituţii publice, comerț, servicii – POT max 50%
- locuinţe – POT max 40%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii publice, comerț, servicii – CUT max 1,5
- locuinţe – CUT max 1
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IV.A.17. U_LG – ZONA DE URBANIZARE PENTRU LOCUINȚE GENERALE
MICI

IV.A.17.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este o zonă de urbanizare, în vederea creionării unor cartiere noi compacte.

Caracterul zonei este rezidenţial urban, cu locuinţe mici (max P+2E), individuale
sau semicolective.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire individuală.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- locuire colectivă mică (max 6 unități locative pe parcelă)
- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură, sport);
- comerț en detail de mică anvergură;
- practivarea de profesii și meserii nepoluante;
- clădiri administrative;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.
(2) Se vor avea în vedere și prescripțiile generale cuprinse în subcapitolul IV.A.4.1.3

din prezentul regulament.

IV.A.17.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea următoarelor:

- locuințe individuale și colective mici, cu grădini aferente și anexe
gospădărești;

- funcțiuni complementare pentru funcționarea zonei: comerț, magazine
alimentare și de băuturi, practivarea de profesii liberale și meserii
nepoluante (aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în
conformitate cu cap. IV.A.6-8 din prezentul Regulament);

- clădiri pentru activități religioase, culturale, sociael, sănătate și sportive;
- clădiri administrative;
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii pentru parcare, garaje.
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
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- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- anexe gospodărești rurale: grajduri, cocini, cotețe;
- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- gospodărie comunală;

IV.A.17.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.17.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(3) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(4) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii şi

prevederi privind orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată
constituite, vor fi reglementate în conformitate cu cap. IV.A.6-8 din prezentul
Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea, astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea , astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
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bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul

organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:
- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(3) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea construcțiilor se va face de regulă prin PUZ. Se prevede o retragere

medie de 6 m față de aliniament, pentru posibilitatea amplasării la frontul stradal
de parceje/garaje.

(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, prin PUZ.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Locuințele se pot amplasa în regim izolat, cu respectarea prevederilor Codului

Civil referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(3) Clădirile se vor putea realiza și în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor
faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(5) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
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o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.

(6) Retragerea recomandată față de limita posterioară a parcelei este de 10 m. După
această limită se pot amplasa doar construcţii anexe, cu respectarea Codului Civil
referitor la vederea directă sau piezişă, cele mici, parter, cu maxim 3 m înălţime
putând fi amplasate chiar pe limita posterioară sau laterală de proprietate.

(7) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

IV.A.17.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.14 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.A.17.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
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se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.
(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.

Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.16 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri

riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-
menajere. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară a
surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(2) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(3) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.17.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) În toate UTR-urile, se prevede ca suprafaţa parcelelor noi să fie de minim 500

mp.
(2) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(3) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 12 m pentru clădirile cuplate sau izolate; se

recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi de minim 15 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.

(4) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie
mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) trei nivele supraterane din categoria D+P+E,
S+P+1E+M, cu o înălțime la cornișă de max. 7,5m.
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(2) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste reglementări nu vor
depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

(3) În nici un caz nu se va putea depăși regimul de P+2E, cu o înălțime la cornișă
de max 10,5 m.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu acelaţi nivel
calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie
integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare;

- Sistemele pluviale ale acoperișurilor vor fi lipite de volumele construite; nu
este permisă montarea lor aeriană spre domeniul public;

(2) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate de regulă din materiale

ceramice specifice zonei. Este permisă utilizarea sticlei în cazul serelor,
verandelor pe faţadele dinspre interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din
acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tehnologie de
acoperiş;

(3) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
obligatoriu caracterul unitar al cartierului sau zonei respective prin introducerea în
regulamentele aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi

menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.22 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.
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IV.A.17.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) În cadrul noilor parcelări, minim 5% din suprafaţa totală a terenului va fi spaţiu

verde public.
(3) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 2-3% din suprafaţa totală a terenului;

(4) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standard urban prin plantare şi/sau

mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) se

vor amena peisager sau urban.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma de regulă tipologiilor întâlnite în
localitate, în general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va
depăși 2 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.
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IV.A.17.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- instituții și servicii publice - POT max 50%
- locuire - POT max 40%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 50%.

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituții și servicii publice - CUT max 1,2
- locuire - CUT max 1

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.A.18. U_LI_U – ZONA DE URBANIZARE PENTRU LOCUINȚE
INDIVIDUALE CU CARACTER URBAN

IV.A.18.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este o zonă de urbanizare, în vederea creionării unor cartiere rezidențiale

noi. Caracterul zonei este rezidenţial urban, cu locuinţe individuale mici (max
P+1E+M/R).

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire individuală.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură, sport);
- comerț en detail de mică anvergură;
- activități terțiare de mică anvergură;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.
(2) Se vor avea în vedere și prescripțiile generale cuprinse în subcapitolul IV.A.4.1.3

din prezentul regulament.

IV.A.18.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea următoarelor:

- locuințe individuale cu grădini aferente și anexe gospodărești;
- funcțiuni complementare pentru aprovizionarea zonei: comerț, magazine

alimentare și de băuturi, practicarea de profesii și meserii nepoluante
(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.A.6-8 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii pentru parcare, garaje.
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale

(2) În mod excepțional se pot amplasa:
- alte clădiri de locuit cu maxim 2 unități locative;
- clădiri pentru activități religioase, culturale, sociale, sănătate și sportive;
- benzinării;
- activități economice nepoluante;

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
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- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- locuire colectivă;
- anexe gospodărești rurale: grajduri, cocini, cotețe;
- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;

IV.A.18.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.18.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(2) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(3) Se va evita amplasarea dormitoarelor spre nord.
(4) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii şi

prevederi privind orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată
constituite, vor fi reglementate în conformitate cu cap. IV.A.6-8 din prezentul
Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea, astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea , astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
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bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul

organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:
- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(3) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea construcțiilor se va face de regulă prin PUZ. Se prevede ca

retragerea față de aliniament să fie de 6 m, în vederea amplasării la frontul
stradal a parcajelor/garajelor.

(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, prin PUZ.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Locuințele se pot amplasa în regim izolat, cu respectarea prevederilor Codului

Civil referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(3) Clădirile se vor putea realiza și în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor
faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(5) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
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o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.

(6) Se prevede ca retragerea față de limita posterioară a parcelei să fie de minim10
m. În această limită se pot amplasa doar construcţii anexe, cu respectarea
Codului Civil referitor la vederea directă sau piezişă, cele mici, parter, cu maxim 3
m înălţime putând fi amplasate chiar pe limita posterioară sau laterală de
proprietate.

(7) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

IV.A.18.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.14 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.A.18.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
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protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.16 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri

riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(2) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(3) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.18.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) În toate UTR-urile, se prevede ca suprafaţa parcelelor noi să fie de minim 500

mp.
(2) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(3) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 12 m pentru clădirile cuplate sau izolate; se

recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi de minim 15 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.

(4) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie
mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) trei niveluri supraterane în variantele
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S+P+E+M, D+P+E, cu o cotă maximă la cornișă de 7,5m.
(2) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste reglementări nu vor
depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu același nivel
calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie
integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare;

(2) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate de regulă din materiale

ceramice specifice zonei. Este permisă utilizarea sticlei în cazul serelor,
verandelor pe faţadele dinspre interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din
acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tehnologie de
acoperiş;

(3) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
obligatoriu caracterul unitar al cartierului sau zonei respective prin introducerea în
regulamentele aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi

menţionarea tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.22 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.A.18.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
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Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) În cadrul noilor parcelări, minim 5% din suprafaţa totală a terenului va fi spaţiu

verde public.
(3) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 2-3% din suprafaţa totală a terenului;

(4) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice vor fi amenajate la standard urban prin plantare şi/sau

mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) se

vor amenaja peisager sau urban.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma de regulă tipologiilor întâlnite în
localitate, în general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va
depăși 2 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.

IV.A.18.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al
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terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 40%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 40%.

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 1
(2) În orice situație CUT nu va depăși 1.
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IV.A.19. U_IST – ZONA DE URBANIZARE PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE
DE TIP TERȚIAR

IV.A.19.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine zonele de urbanizare pentru toate tipurile de activități economice

terțiare de pe raza orașului, mai puțin cele comerciale, cu suprafața desfășurată
mai mare de 1000 m2.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de activități economice din sectorul

economic terțiar.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.

IV.A.19.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea de unităţi de servicii şi comerţ de interes general:

- construcții pentru administrarea afacerilor
- construcții financiar-bancare
- construcții comerciale en detail cu până la 1000 m2 arie desfășurată
- alimentație publică
- servicii cu acces public, profesionale, manufacturiere
- activități agricole conexe (procesare, ambalare și comercializare produse

agricole)
- stații de carburanți

(2) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-
edilitară.

(3) Este permisă amplasarea de spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie.
(4) Este permisă amplasarea de parcaje și garaje.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul

deţinătorilor de drum.
(2) Funcțiunile din zonele de protecție sanitară, se vor amplasa doar în condițiile

respectării normelor de sănătate publică și doar cu avizul DSP Timiș.
(3) Ateliere de întreținere auto-moto, parcaje și garaje, spălătorii chimice, să nu fie

dispuse la o distanță mai mica de 15 m de fațadele locuințelor sau dotărilor
publice, să nu aibă capacități care să genereze trafic intens, să nu polueze chimic
și fonic.

(4) Unitățile de alimentație publică, birturi și discoteci se vor amplasa la o distanță
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mai mare de 100 m față de locașurile de cult;
(5) Unitățile de alimentație publică sau cele care produc poluare fonică amplasate în

imediata vecinătate a zonelor rezidențiale se recomandă a avea program de lucru
limitat pentru a nu deranja locuirea în timpul nopții.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc

pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului sau sunt
incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei.

(2) Este interzisă amplasarea de unităţi industriale, de depozitare, gospodărie
comunală şi cele zootehnice;

(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe.

IV.A.19.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.19.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-
est sau sud-vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare
- staţii de carburanţi (inclusiv funcţiuni complementare).

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea față de aliniament se face prin PUZ.
(2) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun



161

altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
(3) Retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă

coerența și caracterul fronturilor stradale.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili cu respectarea următoarelor

condiţii minimale:
- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din

înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.

IV.A.19.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile se va stabili cu respectarea

următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

(2) Numărul și poziția acceselor se va stabili prin PUZ.

Art.14 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale se va stabili respectând următoarele

condiţii:
- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.A.19.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.

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

(4) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică, televiziune
prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate

realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.

(2) Reţelele de alimentare cu gaze naturale şi CATV vor fi amplasate subteran.
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Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea

intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.19.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor vor fi stabilite de regulă cu respectarea

prevederilor art.30 din RGU și prin PUZ.
(2) Se prevede a se respecta următoarele condiții minimale:

- front de minim 25 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălțimea construcțiilor se va stabili prin PUZ.
(2) Regimul de înălțime maxim admis este de P+2E, cu max 10,5 m la cornișă.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) În zonele existente, se va ține cont de contextul local al fondului construit,

construcțiile noi fiind în acord cu cele existente;
(4) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în

volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.A.19.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în

interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.
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Art.24 Spaţii libere
(1) Spaţii libere private vor fi amenajate urban sau peisager.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.

IV.A.19.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 40%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 40%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 1,2
(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.A.20. U_PA – ZONA DE URBANIZARE PENTRU PARC MIXT DE
ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE (INDUSTRIALE, SERVICII ȘI AGRICOLE)

IV.A.20.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine terenuri destinate producţiei industriale, serviciilor de tip industrial și

cvasiindustrial şi depozitării, servicii de tip terțiar, activităților agricole, toate fără
risc de poluare.

(2) Reprezintă cea mai mare extindere din cadrul orașului (supraunându-se peste
cea mai mare nevoie – de locuri de muncă – și potențial – în context
metropolitan) și are un caracter mixt: industrial, agricol și servicii terțiare.

Art.2 Parcuri industriale
(1) Parcul industrial de tip green field, agroparc, ştiinţifico-tehnologic, tehnologic,

business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, iniţiat de fondatori reprezintă
terenul aferent şi infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja
existente; după caz, proprietatea rezidenţilor parcului industrial poate include,
acolo unde este cazul, şi alte imobile proprietatea unor terţi, ce reprezintă zona
astfel delimitată în cadrul căreia se desfăşoară activităţi economice, de cercetare
ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică,
agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., într-un regim de facilităţi
specifice, de către rezidenţii parcului, cu respectarea întocmai a principiilor
înscrise la art. 2 a L186/2013.

(2) Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplinește, în mod
cumulativ următoarele condiții (alin.2, art.5, L 186/2013):

a) terenul este proprietate tabulară sau în concesiune ori se află în
administrarea/folosința fondatorului, administratorului parcului sau a
rezidenților parcului industrial;

b) are acces la un drum european și/sau național și/sau județean și/sau
șosele ocolitoare de centură;

c) are o suprafață compactă, cu excepția suprafețelor traversate de căi de
transport suprafață de minimum 5 ha;

d) nu este afectat de nici o sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de
proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de
executare silită, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum și a
oricăror ipoteci constituite în favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat
membru al UE, în vederea garantării rambursării unor credite bancare
contractate de către administratorul parcului, în vederea finanțării
investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a
infrastructurii parcului industrial.

(3) Titlul de parc industrial se eliberează administratorului parcului în baza ordinului
MDRAP sau în cazul vechilor platforme industriale privaticate, conform unei HG,
pe concept de parc industrial, prin HG sau legi speciale. (alin.1, art.9, L
186/2013).

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de unităţi industriale şi de depozitare

nepoluante.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt:
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- serviciile comerciale, legate de activitatea productivă şi de amplasarea pe
căi de circulaţie rutieră importante (stații PECO, garaje și parcări în incinta
unității, unități de garare și reparaje utilaje agricole, atelier mecanic, unități
comerciale de desfacere a produselor proprii, grupuri sociale, birouri, sedii
de firmă);

- activitățile agricole;
- zonele verzi.

IV.A.20.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea parcurilor industriale de tip: green field, agroparc,

științifico-tehnologic, tehnologic, business, logistic și inovativ, industrial.
(2) Este permisă amplasarea oricăror tipuri de mici unităţi destinate industriei şi

depozitării nepoluante.
(3) Este permisă amplasarea unităţilor complementare destinate comerţului şi

serviciilor.
(4) Este permisă amplasarea unităţilor agricole.
(5) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(6) Este permisă amplasarea de garaje și parcaje.
(7) Este permisă amplasarea și amenajarea de spații verzi.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zona de protecție a infrastructurii feroviare,

se autorizează cu condiția obținerii avizului SN ”CFR” SA.
(3) Construcțiile care se amplasează în zone de protecție sanitară, se autorizează cu

condiția obținerii avizului Direcției pentru Sănătate Publică Timiș.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de deşeuri industriale.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță, fiind permise

doar cele de serviciu și protocol.

IV.A.20.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.20.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
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vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.
(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului

de drum, următoarele:
- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.11 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia Companiei Naţionale de Căi
Ferate „CFR” S.A.
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zona de protecţei a infrastructurii

feroviare, este condiţionată de avizul de specialitate al S.N.C.F.R.
(2) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea

următoarelor construcţii şi/sau amenajări:
- construcţii, depozite sau plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau

semnalelor feroviare;
- lucrări care afectează stabilitatea solului sau a pânzei freatice;
- construcţii sau depozite de substanţe care prin natura lor pot provoca

incendii sau explozii.

Art.12 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zonele cu servituți aeronautice, este

condiţionată de avizul de specialitate al A.A.C.R.

Art.13 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

(3) Sunt interzise amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de
producție, comerciale, și de prestări servicii specificate la art.5, alin.1 din anexa la
OMS119/2014, în interiorul teritoriilor protejate, cu excepția zonelor de locuit
(alin.3, art.16, anexa la OMS119/2014).

Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Se va urmări în toate cazurile coerența fronturilor stradale.
(2) Poziţia clădirilor faţă de aliniament se va stabili prin PUZ.

Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
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(1) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului
civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.

(2) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi
egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

(3) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili prin PUZ.

IV.A.20.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.16 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate

astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu,
prin documentațiile de PUZ.

(2) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile
publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.17 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor, prin documentațiile de PUZ.

(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.A.20.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să

prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.19 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.20 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.20.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.21 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
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(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de
2500 mp.

(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să
respecte prevederile art.30 din RGU.

Art.22 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile

tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E. Înălțimea clădirilor va fi de maxim 20

m de la nivelul trotuarelor.
(3) Regimul de înălțime va fi stabilit concret prin PUZ, fără a putea depăși

prescripțiile de mai sus.

Art.23 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.
(2) La eliberarea certificatului de urbanism, se va avea în vedere determinarea

aspectului clădirilor din următoarele puncte de vedere:
- conformarea construcţiei
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.24 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.25 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.A.20.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.26 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.27 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.28 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.29 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.
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IV.A.20.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.30 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.31 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.



170

IV.A.21. U_ID – ZONA DE URBANIZARE PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI
DEPOZITARE

IV.A.21.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine urbanizarea unor terenuri destinate producţiei industriale, serviciilor

de tip industrial și cvasiindustrial şi depozitării, toate fără risc de poluare.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de unităţi industriale şi de depozitare

nepoluante.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt serviciile comerciale, legate de

activitatea productivă şi de amplasarea pe căi de circulaţie rutieră importante
(stații PECO, garaje și parcări în incinta unității, unități de garare și reparaje utilaje
agricole, atelier mecanic, unități comerciale de desfacere a produselor proprii,
grupuri sociale, birouri, sedii de firmă).

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.

IV.A.21.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea oricăror tipuri de mici unităţi destinate industriei şi

depozitării nepoluante.
(2) Este permisă amplasarea unităţilor complementare destinate comerţului şi

serviciilor.
(3) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(4) Este permisă amplasarea de garaje și parcaje.
(5) Este permisă amplasarea și amenajarea de spații verzi.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zone de protecție a infrastructurii tehnico-

edilitare existente, se autorizează cu condiția obținerii avizului deținătorului de
rețea.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de deşeuri industriale.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță, fiind permise

doar cele de serviciu și protocol.
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IV.A.21.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.21.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:

- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcţiilor aflate în zonele cu servituți aeronautice, este

condiţionată de avizul de specialitate al A.A.C.R.

Art.12 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziția față de aliniament se va stabili prin PUZ.
(2) Poziţia clădirilor faţă de aliniament va respecta aliniamentele deja existente.

Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului

civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.
(3) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi

egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
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IV.A.21.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Numărul acceselor carosabile se va stabili prin PUZ.
(2) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate

astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.
(3) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile

publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.16 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.

(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.A.21.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să

prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.21.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.20 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de

2500 mp.
(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să

respecte prevederile art.30 din RGU.
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Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile

tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E. Înălțimea maximă a construcțiilor va fi

de 16 m.

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.

Art.23 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.24 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.A.21.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.25 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.26 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.27 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.28 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.

IV.A.21.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.29 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.30 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:
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- CUT max 1,2
(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.A.22. U_AA – ZONA DE URBANIZARE PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE

IV.A.22.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde urbanizarea unor terenuri destinate construcţiilor necesare

exploatării agricole, servicii pentru agricultură incluse în  general ca extinderi ale
unor trupuri izolate din intravilan.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei o reprezintă unităţile agricole și serviciile ferente.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt unităţile prestatoare de servicii în

agricultură, unităţi industriale şi de depozitare mici, servicii şi comerţ precum şi
dotări sociale ale unităţilor agricole.

IV.A.22.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea executării construcţiilor cu următoarele destinaţii:

- în toate zonele sunt permise exploataţii agricole;
- în toate zonele sunt permise servicii pentru agricultură;
- în toate zonele sunt permise unităţi de prelucrare a produselor agricole;
- unități de defacere a produselor proprii;
- în toate zonele sunt permise dotări sociale ale exploataţilor agricole;
- clădiri pentru expoziții, simpozioane și târguri agricole;
- lucrări de echipare tehnico-edilitară;
- parcaje, garaje.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizatia de construire se va emite cu avizul administratorului drumului public

de acces.
(2) Unitățile agricole și cele de prelucrare a produselor agro-alimentare și

zootehnice, se pot amplasa cu respectarea normelor minimale de protecție
sanitară cele stabilite prin art.11 al Ordinului 119/2014 al Ministrului Sănătății
cuprinse și în cap. VI.4. din prezentul Regulament.

(3) Locuirea este permisă doar dacă nu este permanentă, este legată de activitatea
principală agricolă și în condițiile în care respectă normele sanitare.

Art.6 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii destinate unor unităţi care pot produce

poluarea solului, aerului sau a pânzei freatice.
(2) Se interzice amplasarea oricăror obiective în zone de protecție sanitară, cu

excepția celor destinate personalului de întreținere și intervenție.
(3) Este interzisă amplasarea de orice alte zone în afara celor menţionate la art. 5-6.
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IV.A.22.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.22.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili prin PUZ.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili prin PUZ.
(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea

normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.

(3) Indiferent de modul de stabilire a retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare
de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:

- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;

- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.22.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile

directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.13 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese

pietonale directe din drumurile publice.

IV.A.22.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
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(1) Unitățile de prelucrare a produselor alimentare pot fi autorizate numai dacă se
asigură utilități tehnico-edilitare conform normelor tehnice în viguare, a normelor
sanitare și de protecție a mediului.

(2) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(3) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării, fie sa-și asigure surse proprii de alimentare cu energie
electrică.

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

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.22.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă cu condiţia asigurării pentru parcelele noi

înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) Pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime maxim este P+2E,
cu maxim 16m.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică.
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IV.A.22.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul

parcelei parcaje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată

prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie (situate de obicei înspre
drumurile publice sau celelalte funcţiuni).

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.A.22.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.A.23. U_CCR_S – ZONA DE URBANIZARE PENTRU DOTĂRI DE
TRANSPORT RUTIER

IV.A.23.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine urbanizarea unor terenuri destinate amplasării unor parcaje pentru

transportul rutier de marfă, cu dotările complementare aferente, având în vedere
potențialul dat de calitatea de oraș de frontieră, completând astfel funcțiunile
similare existente.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de parcaje pentru transportul rutier de marfă.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt: sedii administrative, alimentație

publică și spălătorii auto.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.

IV.A.23.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea parcajelor auto pentru TIR și alte tipuri de vehicole de

transport.
(2) Este permisă amplasarea sediilor administrative și a alimentației publice.
(3) Este permisă amplasarea serviciilor conexe de tipul: service auto, vulcanizare,

spălătorie auto, întrețineri auto, etc.
(4) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Este permisă amplasarea de garaje și alte parcaje.
(6) Este permisă amplasarea și amenajarea de spații verzi.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zone de protecție a infrastructurii tehnico-

edilitare existente, se autorizează cu condiția obținerii avizului deținătorului de
rețea.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de deşeuri industriale și gospodărie comunală.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță, fiind permise

doar cele de serviciu și protocol, incluse în sau alipite de clădiri administrative.
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IV.A.23.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.23.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:

- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.11 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziția față de aliniament se va stabili prin PUZ.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului

civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.
(3) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi

egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.23.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile
(1) Numărul acceselor carosabile se va stabili prin PUZ.
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(2) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate
astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.

(3) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile
publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.15 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.

(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.A.23.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să

prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.23.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de

2000 mp.
(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să

respecte prevederile art.30 din RGU.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile

tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E, cu nivele la scara zonei, sau înălţime

echivalentă cu P+2E, considerând un nivel de max. 3,50 m înălţime. Înălțimea
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totală a construcțiilor va fi de max. 16m.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.

Art.22 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.A.23.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.

IV.A.23.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 40%

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 1
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IV.A.24. U_SVP– ZONA DE URBANIZARE PENTRU PARCURI, GRĂDINI
PUBLICE ȘI SCUARURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

IV.A.24.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde urbanizarea unor parcele noi pentru scuaruri verzi publice, precum

și zonele verzi din aliniamentele stradale propuse.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi amenajate.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(2) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(3) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.
(2) Se vor avea în vedere și prescripțiile generale cuprinse în subcapitolul IV.A.8.1.3

din prezentul regulament.

IV.A.24.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(2) Este permisă amplasarea de spaţii de joacă pentru copii, în orice zonă

funcţională.
(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Este este permisă amplasarea funcţiunilor specifice de parc: pavilioane, bănci,

alei, pergole, oglinzi de apă, fântâni arteziene, mobilier urban.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(4) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
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L24/2007).

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;
(3) În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea (art.7, anexa la

OMS119/2014):
- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri

solide.

IV.A.24.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.24.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Nu este cazul.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(1) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Nu este cazul.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Nu este cazul.

IV.A.24.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Nu este cazul.

Art.14 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.A.24.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
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Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Nu este cazul.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Nu este cazul.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Nu este cazul.

IV.A.24.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri ce rezultă din logica situațiilor.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Construcțiilor vor putea fi maxim P, cu 5m la cornișă.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Se vor stabili prin proiecte de specialitate.

IV.A.24.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Nu sunt permise amenajări de parcaje de folosință private în detrimental spațiilor

verzi publice.
(2) Este permisă parcarea autovehiculelor private pe accesele din drumul public, cu

condiția ca acestea să nu impieteze traficul rutier, ciclist sau pietonal.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Sunt interzise împrejmuirile.

IV.A.24.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 5%

(2) Mobilierul urban poate ocupa max 15%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,1
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IV.A.25. U_SVA – ZONA DE URBANIZARE PENTRU AGREMENT PUBLIC
SAU/ȘI PRIVAT

IV.A.25.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona reprezintă urbanizări noi pentru funcțiuni de loisir-agrement public și/sau

privat, amplasate în cea mai mare parte în zona de S a orașului spre și cu privire
spre Mureș și zona împădurită, având un caracter mixt, de sport-agrement, în
context metropolitan.

(2) Zona poate prelua funcția de parc de activități sportive și de agrement.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi cu caracter tematic de

agrement-sport.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt cele indispensabile exploatării zonei (ex: birou

administraţie, vestiare, depozite unelte, etc).
(2) Funcţiunile complementare sunt cele destinate loisirului, inclusiv de tip parc

acvatic.
(3) Este permisă funcțiunea de cazare turistică cu condiția să fie secundară.
(4) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban, fântâni
(5) Parcări, rețele tehnico edilitare.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Restructurarea zonei se va face cu respectarea obiectivelor de utilitate publică

prevăzute în partea grafică a proiectului, cu o atenție specială la profilele stradale.

IV.A.25.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea funcțiunilor de agrement: amenajări pentru activități în

aer liber, parcuri acvatice și altele asemenea;
(2) Este permisă amplasarea funcțiunilor de sport: campusuri sportive, terenuri de

sport și amenajări aferente (tribune, vestiare, case bilete, etc), săli de sport, și
altele asemenea;

(3) Este permisă amplasarea funcțiunilor conexe: alimentație publică, terase, berării,
restaurante și altele asemenea;

(4) Este permisă amplasarea unor funcțiuni secundare de cazare turistică;
(5) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(6) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(7) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile turistice se vor executa doar cu avizul Ministerului Turismului.
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Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii publice, industrie şi depozitare, agro-zootehnice, gospădărie comunală.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;

IV.A.25.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.25.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o

abatere de maxim 15o.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin PUZ.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

a) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

b) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.25.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

(2) Numărul și poziția acceselor se va preciza prin PUZ.
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Art.14 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.

IV.A.25.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

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

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.25.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea și alipirea de parcele în funcție de necesități, cu

respectarea următoarelor condiții:
- să aibă front la stradă;
- frontul la stradă să aibă minim 30 m;

(2) Se recomandă ca parcelele să fie de mari dimensiuni.
(3) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin PUZ.
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+2E, cu o înălțime totală de

15m.
(3) Este permisă amplasarea de instalații destinate agrementului cu înălțimi adaptate

necesităților funcționale.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în

special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.A.25.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
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Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Parcajele vor și amenajate în totalitate în cadrul parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Procentul minim de spații verzi din cadrul funcțiunii este de 60% din suprafața

parcelei.

Art.24 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Este permisă împrejmuirea parcelelor, cu condiția să se înscrie în caracterul

zonei.
(2) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau din gard viu.

IV.A.25.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 10%

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,20
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IV.A.26. U_SVA_IS – ZONA DE URBANIZARE CU CARACTER MIXT PENTRU
AGREMENT PUBLIC SAU/ȘI PRIVAT

IV.A.26.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este una de urbanizare cu un caracter mixt loisir-agrement public și/sau

privat și servicii comerciale de tip big-box.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi cu caracter tematic – agrement.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt cele indispensabile exploatării zonei (ex: birou

administraţie, vestiare, depozite unelte, etc).
(2) Funcţiunile comerciale de tip big box, supermarket, etc.
(3) Este permisă funcțiunea de cazare turistică cu condiția să fie secundară.
(4) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban, fântâni
(5) Parcări, rețele tehnico edilitare.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Restructurarea zonei se va face cu respectarea obiectivelor de utilitate publică

prevăzute în partea grafică a proiectului, cu o atenție specială la profilele stradale.

IV.A.26.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea funcțiunilor de agrement și sport: amenajări pentru

activități în aer liber, parcuri acvatice, terenuri de sport și amenajări aferente
(tribune, vestiare, case bilete, etc),

(2) Este permisă amplasarea funcțiunilor de alimentație publică, terase, berării și
altele asemenea;

(3) Este permisă amplasarea de clădiri comerciale de tip big-box cu suprafața
desfășurată peste 1000 mp.

(4) Este permisă amplasarea unor funcțiuni secundare de cazare turistică;
(5) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(6) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(7) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii publice, industrie şi depozitare, agro-zootehnice, gospodărie comunală.
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(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât
cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;

IV.A.26.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.26.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o

abatere de maxim 15o.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
a) semnalizări rutiere;
b) trotuare;
c) lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin PUZ.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

a) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

b) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.A.26.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

(2) Numărul și poziția acceselor se va preciza prin PUZ.

Art.14 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.
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IV.A.26.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

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

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

IV.A.26.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea și alipirea de parcele în funcție de necesități, cu

respectarea următoarelor condiții:
- să aibă front la stradă;
- frontul la stradă să aibă minim 30 m;

(2) Se recomandă ca parcelele să fie de mari dimensiuni.
(3) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin PUZ.
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+2E.
(3) Este permisă amplasarea de instalații destinate agrementului cu înălțimi adaptate

necesităților funcționale.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în

special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.A.26.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Parcajele vor și amenajate în totalitate în cadrul parcelelor.
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Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Procentul minim de spații verzi din cadrul funcțiunii este de 60% din suprafața

parcelei.

Art.24 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Este permisă împrejmuirea parcelelor, cu condiția să se înscrie în caracterul

zonei.
(2) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau din gard viu.

IV.A.26.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- agrement-sport - POT max 10%
- servicii, comerț - POT max 40%

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- agrement-sport - CUT max 0,2
- servicii, comerț – CUT max 1
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IV.A.27. ZNP– ZONE NATURALE PROTEJATE ÎN INTRAVILAN

IV.A.27.1. Generalităţi
IV.A.27.1.1. Introducere

Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele naturale protejate din intravilanul orașului Pecica, reprezintă în majoritatea

cazurilor trupuri izolate, cu diferite funcțiuni suprapuse peste Parcul Natural Lunca
Mureșului.

(2) În marea lor majoritate, acestea reprezintă funcțiuni existente care se găsesc la S
de digul de N al Mureșului, adică în zonă inundabilă, fiind în anumite situații
propuse diguri locale de protecție împotriva inundațiilor.

Art.2 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementează zone din intravilan suprapuse peste

următoarea zonă naturală protejată:
a) Parcul Natural Lunca Mureșului, cod. RONPA0926, protejat și ca sit

Ramsar cod RORMS0004, și ca Lunca Mureșului Inferior, cod.
ROSCI0108 și ROSPA0069;

Art.3 Parcul Natural Lunca Mureșului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au

drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).

(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).

(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).

(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).

(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului de
management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului,
anexat prezentului regulament.

(6) Situl are Plan de Management și Regulament.

IV.A.27.1.2. Zone și subzone funcționale

Art.4 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonei intră următoarele tipuri de subzone funcționale:
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- ZNP_LI_R - subzona pentru locuințe individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter rural (max P+1E, max 7 m la cornișă), suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_ID_EX – zonă pentru activități extractive (hidrocarburi), suprapuse
peste zone naturale protejate

- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone naturale
protejate

- ZNP_AF – zona de unități forestiere (silvice), suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_TEPR – zona pentru dotări tehnico-edilitare de protecție (diguri,
baraje, poldere, etc), suprapuse peste naturale protejate

- ZNP_TAI – zone de terenuri agricole în intravilan, suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_THIR – zona pentru ape curgătoare, suprapuse peste zone naturale
protejate

- ZNP_THIF – zona pentru sisteme de desecare, suprapuse peste zone
naturale protejate

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunile dominante ale zonei sunt diferite pentru fiecare zonă în parte, ceea ce

au însă în comun este suprapunerea peste Parcul Natural Lunca Mureșului.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt următoarele:

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;

IV.A.27.1.3. Prescripții generale

Art.7 Condiții preliminare de reglementare
(1) Din punct de vedere funcțional, subzonele vor respecta reglementările pe

fiecare tip de funcțiune în care se înscriu din capitolelor IV.A.3-15 din
prezentul regulament.

(2) Reglementările din prezentul capitol se referă la suprapunerea cu aria naturală
protejată.

IV.A.27.2. Utilizare funcţională
Art.8 Utilizări permise
(1) În zonele de dezvoltare durabilă ale Parcului Natural Lunca Mureşului se pot

desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planul de
management (alin.11, art.2, OG57/2007):

a) activităţi de vânătoare;
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a

animalelor;
c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
d) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această

posibilitate este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă
reprezintă o  activitate tradiţională;

e) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit,
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tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor
progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive
clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete
şi zăvoaie de plop şi salcie, tratamentul tăierilor rase în pachete mici în
arborele de plop euramerican;

g) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului
agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din
sistemul de agricultură ecologică;

h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale

protejate  pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal
aprobate.

(2) Faţă de acestea, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului mai
prevede posibilitatea desfăşurării următoarelor activităţi:

a) activităţi de decolmatare şi recalibrare a albiei râului Mureş, prin lucrări de
dragare şi exploatare a deponiilor de nisipuri şi pietrişuri, dar numai în
condiţiile în care studiul tehnic zonal îi demonstrează necesitatea;

b) lucrări de protecţie de mal, în baza studiilor şi notelor de fundamentare
care stau la baza promovării investiţiilor cu fonduri de la bugetul de stat,
aprobate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

(3) În zonele de management durabil ale Parcului Natural Lunca Mureşului se pot
desfăşura următoarele activităţi (alin.9, art.22, OUG57/2007):

a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) utilizarea raţională a păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin
dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia în
vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de
administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi
speciile de floră şi faună prezente;

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul
protecţiei;

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific,
aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi
pădurilor;

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;

h) activităţile tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita
capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu
impact redus, precum şi recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de
plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot
desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrază
terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea
administraţiei ariei naturale protejate;

i) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a
animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile
locale;
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j) lucrări de îngrijire şi conservare a arboretelor şi lucrări de conservare;
k) aplicarea de tratemente silvice care promovează regenerarea pe cale

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor succesive clasice sau în
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie
de plop şi salcie. În cazul arboretelor se plop euramerican se poate aplica
şi tratamentul tăierilor rase în pachete mici;

l) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de
vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate;

m) activităţi de pescuit sportiv.
(4) Faţă de acestea, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului mai

include ca activităţi permise următoarele:
a) în cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de

înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei ariei
naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;

b) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în
masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului
lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile
amenajamentelor, se fac cu acordul administraţiei ariei naturale protejate,
emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură;

c) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări speciale de
conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără
extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă
atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse;

d) acţiunile de limitare a efectelor negative care afectează structura de
rezistenţă a lucrărilor hidrotehnice, în scopul evitării şi limitării efectelor
unor catastrofe naturale.

(5) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul ariilor naturale
protejate legal constituite, realizate din investiţii publice pe terenuri ce aparţin
domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate, activităţilor administrative şi
ştiinţifice ale celor care le asigură managementul, precum şi altor activităţi în
legătură cu buna administrare (alin.1, art.29, OUG57/2007).

(6) În zonele ariilor naturale protejate în care este permis ecoturismul, construcţiile,
dotările şi amenajările prevăzute la aliniatul precedent pot fi destinate şi acestui
scop, precum şi activităţilor de educaţie şi instruire ecologică ce se organizează
în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile
neguvernamentale angajate în activităţi de protecţie şi educaţie ecologică (alin.3,
art.29, OUG57/2007).

(7) În cazul construcțiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate
în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislației, se premite
întreținerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii
acestora, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului științific (alin.4, art.29, OUG57/2007).

(8) Sunt permise activități pentru menținerea în stare de funcționare a infrastructurii
de transport public și a celei de furnizare a utilităților publice existente, realizate
cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administrației ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului științific (alin.5, art.29, OUG57/2007).

(9) În zona ZNP_AF, este permisă doar amplasarea de construcții cu destinație
silvică.
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Art.9 Utilizări permise cu condiţii
(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe

raza ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional, cu excepţia celor
aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective care
vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţi, sănătăţii oamenilor
şi animalelor sau pentru obiective destinate cercetării ştiinţifice şi bunei
administrări a ariei naturale protejate (alin.1, art.27, OUG57/2007).

(2) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe
raza ariei naturale protejate, conform prevederilor aliniatului precedent, se face de
către autoritatea publică centrală pentru agricultură sau, după caz, de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, în baza actelor
de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului
(alin.3, art.27, OUG57/2007).

(3) În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate
în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite
întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii
acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific (alin.4, art.29, OUG57/2007).

(4) Sunt permise activităţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii
de transport public şi a celei de furnizare a utilităţilor publice existente, realizate
cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului ştiinţific (alin.5, art.29, OUG57/2007).

(5) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul Parcului Natural
Lunca Mureşului se face pe baza documentaţiilor de mediu şi se avizează de
către Consiliul Ştiinţific al PNLM (alin.6, art.12, Regulamentul PNLM).

(6) Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative, se
face numai cu aprobarea APNLM, după consultarea prealabilă a proprietarilor
terenurilor respective sau a administratorilor acestor terenuri (alin.16, art.14,
Regulamentul PNLM).

(7) În zona ZNP_AF, amplasarea de construcții este permisă doar cu avizul Gardei
Forestiere Arad și Romsilva-Direcția Silvică Arad.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, este interzis accesul cu mijloace

motorizate, care utilizează combustibili fosili în scopul în scopul practicării de
sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public (alin.2, art.52,
OUG195/2005).

(2) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, pe lângă interdicţiile prevăzute în planurile
de management şi regulamente, este interzisă exploatarea oricăror resurse
minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, rezervaţiile
ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de protecţie strictă, zonele de
protecţie integrală şi zonele de management durabil ale parcurilor naturale (alin.3,
art.52, OUG195/2005).

(3) În ariile naturale protejate de interes comunitar, național și internațional, este
interzisă cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Excepție fac ariile
naturale protejate de interes comunitar, sit Natura 2000, în baza avizului emis de
Academia Română (alin.4, art.52, OUG195/2005).

(4) Distanţa minimă faţă de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare
şi/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se
stabileşte prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi gospodăririi apelor şi autorităţii publice centrale pentru
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agricultură, păduri şi dezvoltare rurală (alin.3, art.54, OUG195/2005).
(5) În zonele de management durabil (tampon) este interzisă realizarea de construcţii

noi, cu excepţia celor care servesc strict administrării ariei naturale protejate sau
a activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale (alin.71, art.22, OUG57/2007).

(6) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de
protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara
ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor
(alin.71, art.22, OUG57/2007).

(7) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de
protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara
ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor
(alin.1, art.28, OUG57/2007).

(8) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate (alin.1, art.10, Regulamentul PNLM).

(9) Recoltarea humusului şi a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului
cu excepţia suprafeţelor din zona de dezvoltare durabilă (alin.2, art.11,
Regulamentul PNLM).

(10) Este interzisă extragerea de agregate minerale din zonele de management
durabil, cu excepţia cazurilor în care siguranţa populaţiei este pusă în pericol
(alin.4, art.11, Regulamentul PNLM).

(11) Se interzice orice tip de construcţie în zona de management durabil (alin.1,
art.12, Regulamentul PNLM).

(12) Este interzisă consolidarea malurilor, decolmatarea albiei minore a Mureşului
şi alte lucrări de regularizare a Mureşului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă,
cu excepţia în care siguranţa populaţiei sau lucrările de apărare sunt puse în
pericol (alin.3, art.12, Regulamentul PNLM).

(13) Este interzisă amplasarea de centrale eoliene în interiorul Parcului Natural
Lunca Mureşului şi în imediata vecinătate a acestuia (alin.4, art.12, Regulamentul
PNLM).

(14) Este interzisă utilizarea oricărei suprafeţe din interiorul ariei protejate ca zonă
de antrenament pentru armată (alin.5, art.12, Regulamentul PNLM).

(15) Tăierea de arbori monumentali, inventariaţi, cu valoare deosebită este
interzisă (alin.6, art.7, Regulament PNLM).

IV.A.27.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.11
(1) Condițiile de amplasare, echipare și conformare a clădirilor vor respecta

condițiile cuprinse pe fiecare zonă funcțională curpinse în cap. IV.A.3-15 din
prezentul regulament.

(2) Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, încadrate în peisaj, este permisă
numai cu aprobarea APNLM (alin.5, art.10, Regulament PNLM).

(3) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire (unde se adună oile la păşunat) în
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apropierea suprafeţelor acoperite de apă minim 50 m (alin.6, art.10, Regulament
PNLM).

(4) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în
interiorul parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar
subteran, astfel ca peisajul să nu fie afectat (alin.2, art.12, Regulament PNLM).

(5) În zonele ZNP_AF, construcțiile se vor amplasa conform necesităților funcționale.
(6) Regimul de înălțime maxim din zona ZNP_AF este P+M.

IV.A.27.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.12
(1) Indicatorii teritoriali maximali vor respecta valorile maxime cuprinse pe fiecare

zonă funcțională curpinse în cap. IV.A.3-15 din prezentul regulament.
(2) Procentul maxim de ocupare a terenului în zona ZNP_AF este de 60%.
(3) Coeficientul maxim de ocupare a terenului în zona ZNP_AF este de 1,2.
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IV.A.28. ZCP– ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ÎN INTRAVILAN

IV.A.28.1. Generalităţi
IV.A.28.1.1 Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele construite protejate din intravilanul orașului Pecica reprezintă arealul cel

mai valoros din punct de vedere identitar și cultural al orașului Pecica, care
conține și majoritatea instituțiilor publice, serviciilor publice și/sau private și
facilităților urbane ale orașului.

(2) Zonele conțin doar elemente aflate la ora actuală în LMI precum și cele propuse a
fi incluse în LMI prin prezenta documentație.

(3) Chiar dacă încadrarea generală este de tip zone construite protejate,
ansamblurile construite protejate au un caracter mixt (arheologic, urbanistic,
arhitectural și peisager), iar monumentele izolate un caracter de ansamblu
(arhitectural și peisager);

(4) Delimitarea acestor zone a ţinut cont de concluziile studiilor de fundamentare, în
special cel istoric, zonele, precum și arealele de protecție a acestora fiind stabilite
pe limite cadastrale.

Art.2 Monumentele istorice
(1) Conform legii se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri

imobile situate suprateran, subteran şi subacvatic (art. 3, L422/2001):
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile,

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară
care fac parte integrant, din acestea, precum şi lucrări artistice
comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent
delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic,
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural,
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu
terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o
mărturie cultural-istoric, semnificativ, din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific
sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru
natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic,
religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.

(2) Pe terioriul intravilan al orașului Pecica, sunt amplasate următoarele monumente
istorice, existente ca monument în categoria B sau propuse spre includere în LMI
prin prezenta documentație, ele fiind identificate grafic și în partea grafică a
proiectului:

a) AR–I-s-B-00449- Situl arheologic „Şanţul Mic-Pecica în Vii-terasa
sud”, oraş Pecica, jud. Arad;

b) AR–II-a-B-00641- Ansamblu urban Pecica, oraş Pecica, jud. Arad, 1850-
1900;

c) AR–II-m-B-21120- Biserica Romano-Catolică Preasfânta Treime, oraş
Pecica, jud. Arad, 1886-1887;

d) AR–II-m-B-21119- Biserica Ortodoxă Română ”Sfinții Trei Ierarhi”, oraş
Pecica, jud. Arad, 1774;
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e) Biserica Ortodoxă Sârbă, oraş Pecica, jud. Arad, 1872-1874;

IV.A.28.1.2. Tipuri de zone construite protejate
Art.3 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonelor intră următoarele zone și subzone funcționale:

- ZCPC_A (Ansamblul Urban Pecica) – zona de ansambluri construite
protejate suprapuse peste zona centrală, din care mai fac parte și
următoarele subzone funcționale:

o ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate
suprapusă peste ansamblul protejat din zona centrală;

o ZCPC_LC_M - subzona pentru locuințe colective medii (max
P+3E+M) suprapusă peste ansamblul protejat din zona
centrală;

o ZCPC_CCR - subzona pentru transporturi rutiere suprapusă
peste ansamblul protejat din zona centrală;

o ZCPC_SVP – subzona pentru parcuri, grădini publice şi
scuaruri cu acces public nelimitat suprapusă peste ansamblul
protejat din zona centrală;

o ZCPC_SVS – subzona pentru complexe și dotări sportive
publice sau/și private suprapusă peste ansamblul protejat din
zona centrală;

o ZCPC_TDS_MAI – subzona pentru destinații speciale MAI –
(Sediul poliției orășenești Pecica), suprapusă peste ansamblul
protejat din zona centrală;

- ZCP_TE - zona pentru echipare tehnico-edilitară, suprapusă peste situl
arheologic protejat, în intravilan;

- ZCP_U_ID - zona pentru unități industriale și depozitare propuse spre
urbanizare, suprapusă peste situl arheologic protejat, în intravilan.

Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcțiunea dominantă a zonei ZCPC_A este de zonă mixtă de tip central.
(2) Funcțiunea dominantă a zonei ZCP_TE este de echipare tehnico-edilitară pentru

energii regenerabile (parc fotovoltaic);
(3) Funcțiunea dominantă a zonei ZCP_U_ID este de activități economice de tip

industrial și depozitare, nepoluante;

Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei ZCPC_A sunt următoarele:

- cazare-turism
- activități productive de mică anvergură, fără trafic intens, greu sau mediu,

care nu derajează zona;
- echipare tehnico-edilitară, în subteran;

(2) Subzona ZCPC_TDS_MAI nu se supune reglementării prezentului capitol. Ea
se supune reglementării prin norme specifice în vigoare. Această subzona
se reglementează în capitolul IV.A.11 – Zone cu destinație specială din
prezentul Regulament.

(3) Funcţiunile complementare admise ale zonelor ZCP_TE și ZCP_U_ID sunt
următoarele:

- alte activități productive nepoluante (industriale, logistice sau agricole);
- servicii publice și /sau private;
- echipare tehnico-edilitară, în subteran;
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IV.A.28.1.3. Prescripții generale
Art.6
(1) Principiul general al protejării zonelor construite este acela al primatului

interesului cultural naţional asupra celui conjunctural local (preambul anexă
la OMTCT562/2003).

(2) Monumentele istorice fac parte din parte integrantă din patrimoniul cultural
naţional şi sunt protejate prin lege (alin.1, art.2, L422/2001).

(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile
conform procedurii prevăzute în lege (alin.3, art.1, L422/2001).

(4) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, conform
procedurii de clasare prevăzute de lege (alin.2, art.8, L422/2001).

(5) Monumentele istorice clasate în grupe şi zonele de protecţie a acestora, aflate în
proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional, sau
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, respectiv prin hotărâre a Consiliului local Pecica sau a
Consiliului Judeţean Arad, cu avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale
(alin.3, art.8, L422/2001).

(6) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată se
marchează printr-un semn distinctiv amplasat de reprezentantul primăriei Pecica
pe monumentul istoric, la intrarea în zona construită protejată, în conformitate cu
normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor (alin.3,
art.18, L422/2001).

(7) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat în
pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B,
după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
pot declanşa procedura de clasare de urgenţă din oficiu sau la solicitarea oricărei
persoane interesate (alin.1-2, art.21, L422/2001).

(8) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce au ca obiectiv cercetarea,
conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice clasate
sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, se va face cu avizul conform al
Ministerului Culturii şi Identității Naționale sau a serviciilor descentrate judeţene
ale acestuia, după caz, şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului Arad, pe baza
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii (pct.2, lit.e, alin.1,
art.4, L50/1991).

(9) În cazul lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor monumente istorice, pe
lângă avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, se vor obţine avizele
specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale (lit.b,
art.10, L50/1991).

(10) Reglementările instituite în zonele construite protejate de pe teritoriul
administrativ al orașului Pecica nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale
sau planuri urbanistice de detaliu şi de la acestea nu se pot acorda derogări
(alin.5-6, art.46, L350/2001).

(11) În sensul legii, monumente istorice pot fi: monumente arheologice, situri
arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, rezervaţii de arhitectură şi
urbanism, monumente de artă, clădiri, monumente şi ansambluri memoriale,
monumente tehnice, locuri istorice, parcuri şi grădini (alin.4, art.1, OG68/1994).

Art.7 Zone de protecţie ale monumentelor istorice
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(1) Pentru fiecare monument istoric existent sau propus prin prezentul PUG, s-a
propus zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice
sau urbanistice, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare
a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.

(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea
bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii (alin.2, art.9, L422/2001).

(3) Monumentele istorice, zonele de protecţie ale acestora şi zonele construite
protejate, definite potrivit legii, precum şi măsurile de protecţie instituite în cadrul
acestora, se vor include în planurile urbanistice ulterioare şi regulamentele
aferente, precum şi în documentaţiile tehnice pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii din zonele respective.

(4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări
speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi
avizate conform legii (alin.4, art.9, L422/2001).

(5) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Identității Naționale, în
scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei
construite protejate, autorităţile administraţiei publice locale Pecica pot institui
servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor (alin.2, art.18,
L422/2001).

(6) Pentru monumentele istorice existente sau propuse spre protejare prin prezentul
PUG, se instituie o zonă de protecţie pe limitele cadastrale ale parcelelor în
funcție de unghiuri de vedere spre monument, menționată în partea grafică a
prezentului PUG.

Art.8
(1) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în

interes public. În condiţiile legii, intervenţiile asupra monumentelor istorice pot
constitui cauză de utilitate publică (alin.2, art.2, L422/2001).

(2) În sensul legii, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific,
juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea,
cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi
întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor
istorice şi integrarea lor economico-socială şi culturală în viaţa comunităţilor
locale (alin.3, art.2, L422/2001).

(3) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite
potrivit legii (alin.5, art.2, L422/2001).

(4) Expropierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice şi a zonelor
de protecţie a acestora sau instituirea unor servituţi poate fi iniţiată şi aplicată
numai cu avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale (alin.3, art.10,
L422/2001).

(5) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială
sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă
(alin.4, art.10, L422/2001).

(6) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor
de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor
istorice se fac numai în condiţiile stabilite de legea 422/2001 (alin.1, art.11,
L422/2001).

(7) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi
degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează
conform legii (alin.2, art.11, L422/2001).

Art.9
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(1) Monumentele istorice, vestigiile şi obiectivele arheologice, tezaurele care se vor
descoperi la faţa solului sau în subsol sunt sub protecţia legii (alin.1, art.119,
L18/1991).

(2) Zonele de protecţie aferente monumentelor istorice, stabilite prin lege, studii
speciale sau documentaţii de urbanism, precum şi componentele lor artistice,
elementele lor constitutive şi elementele de mobilare interioară şi exterioară, aşa
cum sunt ele definite prin reglementările în vigoare, sunt considerate ca parte
integrantă a monumentelor istorice (alin.3, art.1, OG68/1994).

(3) Pentru monumentele istorice, procedura de clasare se declanşează: la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, titulari ai dreptului de proprietate
sau ai altor drepturi reale asupra unor bunuri culturale imobile, sau din oficiu, de
către Direcţia judeţeană pentru cultură Arad (alin.1, art.5, OG68/1994).

(4) Monumentele istorice aparţinătoare statului sau orașului Pecica, se declară,
potrivit legii, ca făcând parte din domeniul public sau domeniul privat al statului,
respectiv al orașului Pecica, prin lege, la propunerea Ministerului Culturii şi
Identității Naționale şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală
(alin.1, art.7, OG68/1994).

Art.10
(1) Protecţia monumentelor istorice se realizează prin măsuri de protecţie curentă,

protecţie specială, protecţie specifică şi, în cazuri bine justificate, prin măsuri
deosebite de protecţie (alin.1, art.16, OG68/1994).

(2) Protecţia curentă a monumentelor istorice, este asigurată de către proprietarii sau
titularii de drepturi reale, care pot primi asistenţă şi sprijin în acest sens, din
partea organismelor specializate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi,
după caz, din partea Ministerului de Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice (alin.2, art.16, OG68/1994).

(3) Proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra terenurilor pe care se află
monumente istorice şi asupra terenurilor situate în zonele de protecţie a
monumentelor istorice sunt obligaţi să anunţe Direcţia judeţeană pentru cultură
Arad cu 12 luni înainte de intenţia de folosire a respectivelor terenuri agricole
pentru culturi agricole perene (alin.3, art.16, OG68/1994).

(4) Protecţia specială a monumentelor istorice, proprietate publică sau privată, este
asigurată de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale cu
atribuţii în acest domeniu – Ministerul Culturii şi Identității Naționale, Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul de Interne – printr-un program de acţiuni
coordonate, indiferent de locul lor de amplasare şi de starea lor de conservare.
Protecţia specială se referă la situaţiile provocate de calamităţi naturale, stare de
urgenţă, stare de asediu, conflict armat (alin.1-2, art.17, OG68/1994).

(5) Protecţia specifică a monumentelor istorice se realizează, în principal, prin
instituirea zonei de protecţie. Prin instituirea zonei de protecţie a monumentelor
istorice se asigură:

a) păstrarea şi ameliorarea cadrului natural şi peisagistic, prin înlăturarea sau
diminuarea factorilor nocivi de poluare;

b) păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural şi urbanistic al monumentelor
istorice, prin supravegherea şi avizarea tuturor schimbărilor care intervin în
zona de protecţie a monumentelor istorice (demolări, construcţii noi,
modificări, etc.);

c) păstrarea potenţialului arheologic, prin cercetarea şi supravegherea tuturor
lucrărilor care se efectuează în profunzimea solului (alin.1, art.18,
OG68/1994).
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(6) Zonele de protecţie ale monumentelor istorice au forme şi dimensiuni diferite şi
sunt delimitate topografic. Ele se stabilesc prin studii de specialitate, întocmite
prin grija Direcţiei judeţene pentru cultură Arad, în colaborare cu organismele
specializate în teritoriu ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice şi ale autorităţii administraţiei publice locale Pecica (alin.2, art.18,
OG68/1994).

(7) În funcţie de starea lor de conservare, pericolul deteriorării sau degradării
monumentelor istorice, precum şi de etapa de restaurare a monumentelor
istorice, Direcţia monumentelor istorice şi Direcţia muzeelor şi colecţiilor din
cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, pot impune proprietarilor sau
titularilor de alte drepturi reale, în cazuri bine justificate, în termen de cel mult 30
de zile de la data constatării, măsuri deosebite de protecţie, proprii fiecărui
monument istoric (alin.1, art.19, OG68/1994).

Art.11 Conservarea monumentelor istorice
(1) Conservarea monumentelor istorice clasate se realizează prin:

a) asigurarea condiţiilor permanente de climat nepoluat şi microclimat
controlat;

b) asigurarea condiţiilor necesare pazei contra incendiilor;
c) lucrări întreprinse periodic pentru asigurarea rezistenţei fizice a

monumentelor istorice (art.21, OG68/1994).

Art.12
(1) Lucrările de proiectare, conservare, consolidare, reparare, restaurare, de

urmărire a comportării în timp, de construcţii de protecţie, de amenajări în
zona de protecţie, de reabilitare şi punere în valoare a monumentelor
istorice, precum şi lucrările de demontare, restaurare şi reamplasare a unor
monumente istorice, respectiv lucrările de evidenţă, expertizare, studii,
cercetări aferente acestora pot fi realizate şi executate numai de către
specialişti înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii şi Identității
Naționale, potrivit legii, şi numai în baza normelor de conservare şi
restaurare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice (alin.1,
art.22, OG68/1994).

(2) Prin lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice se înţelege (alin.2,
art.22, OG68/1994):

a) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, la monumente în
perimetrul zonei de protecţie a acestora;

b) lucrări de delimitare şi împrejmuire a monumentelor istorice;
c) efectuări de lucrări şi dotări pentru iluminatul interior şi exterior, de

siguranţă şi decorativ;
d) lucrări pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
e) construcţii de protecţie a monumentelor istorice;
f) amenajări peisagere;
g) dotări interioare pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil

şi imobil;
h) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare-

condiţionare, siguranţă la foc, antiefracţie şi urmărirea comportării în timp;
i) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apă şi

pentru evacuarea apelor pluviale şi menajere;
j) utilităţi anexe, de natura parcajelor, grupurilor sanitare, reclamelor şi

indicatoarelor, spaţiilor comerciale de interes cultural şi altele;
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k) spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice, spaţii destinate cazării
specialiştilor, alte lucrări specifice necesare, stabilite cu avizul Ministerului
Culturii şi Identității Naționale.

(3) Lucrările de proiectare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice se
execută numai prin instituţii publice specializate, agenţi economici avizaţi în
condiţiile legii sau de persoane fizice atestate şi înscrise în domeniul conservării
şi restaurării monumentelor istorice (alin.5, art.22, OG68/1994).

(4) Proiectarea lucrărilor de restaurare a monumentelor de o importanţă deosebită, a
monumentelor care prezintă probleme tehnice cu un mare grad de dificultate sau
a celor care necesită cercetări preliminare de ordin arheologic, istorico-
documentar şi iconografic va fi efectuată de Direcţia monumentelor istorice a
Ministerului Culturii şi Identității Naționale (alin.1, art.23, OG68/1994).

Art.13
(1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare

prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz proprietarilor sau
titularilor altor derpturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile legii
(alin.1, art.6, L422/2001).

(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligaţiile
decurgând din legislaţia în vigoare, revin autorităţilor administraţiei publice locale
Pecica sau autorităţilor administraţiei publice centrale (alin.2, art.6, L422/2001).

(3) Statul, prin toate organele abilitate, sprijină măsurile de protecţie, de conservare
şi restaurare întreprinse de proprietari, de titularii de drepturi reale şi de titularii
dreptului de administrare (alin.3, art.24, OG68/1994).

(4) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri
arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub
conducerea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare
(alin.5, art.24, L422/2001).

(5) Pentru protejarea monumentelor istorice din orașul Pecica, consiliul local Pecica,
la solicitarea Direcţiei judeţene pentru cultură Arad, împreună cu organele de
poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în
zona de protecţie a monumentelor istorice (lit.f, alin.1, art.46, L422/2001).

(6) Primarul orașului Pecica are următoarele atribuţii specifice în domeniul protecţiei
monumentelor istorice:

a) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia
descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează
paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp Direcţia judeţeană pentru
cultură Arad;

b) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi
privat al statului sau a orașului Pecica, precum şi ale monumentelor
istorice abandonate sau aflate în litigiu;

c) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni
de prevenire şi stingere a incendiilor la monumentele istorice (lit.c, e şi f,
art.48, L422/2001).

Art.14
(1) Monumentele istorice clasate aflate în proprietate publică a statului sau a orașului

Pecica sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente
istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în
folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiriate, în condiţiile legii, cu
avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale (alin.2, art.4,
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L422/2001).
(2) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de

drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune
ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Identității Naționale, pentru
monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale pentru monumentele istorice clasate
în grupa B, ori al unităţilor administrativ teritoriale, după caz, potrivit legii, sub
sancţiunea nulităţii absolute a vânzării (alin.4, art.4, L422/2001).

Art.15 Cercetarea arheologică
(1) Cercetările arheologice preventive sunt parte componentă a strategiei de

dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a
teritoriului administrativ Pecica (alin.2, art.2, OG43/2000).

(2) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare în
următoarele cazuri:

a) ca urmare a unei preconizate intervenţii asupra solului, care poate
reprezenta o ameninţare pentru potenţialul arheologic al unei zone
delimitate sau al unui sit arheologic;

b) ca parte a fazelor de realizare şi avizare a documentaţiilor urbanistice, în
cadrul legal stabilit de documentaţiile de urbanism şi/sau în stadiul
elaborării acestora;

(3) Zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul
locului descoperirii arheologice, după caz, astfel:

a) pe toată suprafaţa terenului care face obiectul autorizării de construire;
b) pe o rază de 50 m faţă de locul descoperirii, în cazul în care

descoperirea s-a făcut ca urmare a lucrărilor agricole sau a altor lucrări
care au nevoie de autorizaţie de construire;

c) pe toată suprafaţa terenului afectat de acţiunea factorilor naturali (alin.13,
art.2, OG43/2000).

(4) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, şi delimitat
conform prevederilor aliniatului precedent se instituie, din momentul descoperirii
de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, regimul de
protecţie pentru bunuri arheologice şi zonele cu potenţial arheologic, în vederea
cercetării şi stabilirii regimului de protecţie (alin.8, art.5, OG43/2000).

(5) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de
ore, primarului orașului Pecica de către persoana descoperitoare, proprietarul ori
titularul dreptului de administrare a terenului în cauză (alin.4, art.4, OG43/2000).

(6) Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu autorităţile administraţiei
publice de specialitate colaborează şi răspund, conform legii, de activitatea de
protejare a patrimoniului arheologic (alin.4, art.4, OG43/2000).

(7) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un
teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor
umane curente (alin.2, art.5, OG43/2000).

(8) Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii
în cadrul proiectelor de restaurare (alin.6, art.5, OG43/2000).

(9) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii,
beneficiază de protecţia acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile
specifice de protecţie prevăzute de lege (alin.7, art.5, OG43/2000).

(10) Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul ce face obiectul cercetării
este protejat ca sit arheologic, conform legii (alin.14, art.5, OG43/2000).
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(11) Autorizarea lucrărilor de construire şi desfiinţare din zonele cu patrimoniu
arheologic se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.15, art.5, OG43/2000).

(12) În zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea
de sarcină arheologică, autorizaţia de construire se suspenda sau, după caz,
primarul orașului Pecica dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în
conformitate cu avizul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătura
arheologică (alin.16, art.5, OG43/2000).

(13) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au următoarele atribuţii:
a) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică,

respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea
patrimoniului arheologic;

b) aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în
conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţii în
scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat
întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit
legii;

c) eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru
lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit
întâmplător sau de interes arheologic prioritar;

d) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu
patrimoniu arheologic reperat (lit.e, f, g şi i, art.19, OG43/2000).

Art.16 Monumentele de for public
(1) În sensul legii, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă

plastică, artă monumentală, construcţii şi amenajări neutilitare, având caracter
decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de
protecţie, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al orașului
Pecia (alin.1, art.2, L120/2006).

(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul
juridic general stabilit pentru acestea (alin.2, art.2, L120/2006).

(3) În conditiile legii, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după
caz, bunurile imobile enumerate la alin.1, aflate, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, în spatii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al statului ori al unitaţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una
dintre următoarele condiţii:

a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire
emise cu respectarea reglementarilor legale în vigoare la data amplasării;

b) existenta acestora este consemnată sau atestată ca notorie, prin publicaţii
ştiintifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare
publică ori prin evidenţele autorităţilor, institutiilor şi serviciilor publice
(art.3, L120/2006).

(4) Monumentele de for public se pot realiza dupa cum urmeaza:
a) ca obiectiv de investiţie prevăzut în bugetele autorităţilor, instituţiilor şi

serviciilor publice;
b) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din fonduri alocate

de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor
legale în vigoare;
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c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau institutii publice
subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, având
drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă
monumentală;

d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute
exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat,
cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale Pecica (art.4,
L120/2006).

(5) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să asigure protejarea
şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor
(alin.1, art.210, L120/2006).

IV.A.28.2. Utilizare funcţională
Art.17 Utilizări permise
(1) În zona construită protejată ZCPC_A – Ansamblul Urban Pecica, este permisă

utilizarea terenurilor pentru amplasarea de construcţii şi amenajări pentru
următoarele funcţiuni:

- administrative (administraţie publică locală, alte instituţii, sedii de partid,
sedii de birouri);

- financiar-bancare (sedii de bănci, sedii de societăţi de asigurări, burse de
valori şi mărfuri);

- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, supermagazin, piaţă
agroalimentară, comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii - poştă,
telecomunicaţii, frizerie, alte prestări servicii);

- cult (lăcaşe de cult);
- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de

cultură, centre şi complexe culturale);
- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale);
- sănătate (dispensar uman, alte unităţi cu specific medical-centre recoltare

sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii, creşe şi creşe
speciale pentru copii, leagăn de copii);

- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,
case de primire, etc);

- sedii de poliție, pompieri, etc
- agrement (cluburi de agrement, cazinouri, locuri de joacă pentru copii,

parcuri, scuaruri);
- turism (hotel, hotel apartament, motel, vile, pensiuni agroturistice);
- locuire individuală urbană, împreună cu anexe gospodărești și împrejmuiri;
- echipare tehnico-edilitară;
- spaţii verzi publice amenajate;
- spații publice pietonale amenajate;
- parcaje, garaje (nu la frontul stradal) pentru locuințe și instituții.

(3) În subzonele ZCPC_M, nu este permisă decât funcțiunea actuală, de culte, cu
toate tipurile de funcțiuni complementare aferente (casă parohială, săli de
activități pastorale, etc).

(4) În zonele ZCP_TE și ZCP_U_ID este permisă utilizarea terenurilor pentru
amplasarea de construcţii şi amenajări pentru următoarele funcţiuni:

- echipare tehnico-edilitară;
- funcțiuni productive nepoluante (industriale, depozitare, agricole);
- servicii publice și/sau private;
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Art.18 Utilizări permise cu condiţii
(1) Orice intervenție este permisă numai cu avizul Direcției Județene pentru

Patrimoniu Cultural Național Arad.
(2) Orice investiție în domeniul turismului (structuri de primire turistică,

structuri de servire a mesei, structuri de agrement turistic, structuri de
tratament balnear), în sensul Anexei la HG 31/1996, este permisă numai cu
avizul Autorității Naționale pentru Turism.

(3) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în situația permării funcționale sau în cazuri cerute de reabilitarea zonei
istorice, cu condiţia ca noile funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă și
cu caracterul zonei protejate precizate în preambului acestui capitol.

(4) Este permisă reconstruirea unor clădiri sau amenajări istorice dispărute, cu
condiția documentării temeinice a acestora, sau în spiritul fidel al acestora.

(5) Localurile care comercializează băuturi alcoolice şi discotecile, sunt admise cu
condiţia să fie amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile
publice (primărie, şcoală, etc) şi faţă de biserici.

(6) Toate lucrările din vecinătatea obiectivelor speciale ale MAI (sedii poliție), pe
parcelele limitrofe, precum și cele situate de cealaltă parte a străzilor învecinate
cu incinta poliției se vor putea construi pe baza documentațiilor tehnice avizate de
M.I. conform ordinului nr.34/N/M.30/3422/3421 din 1995 al MLPAT, MApN, MI și
SRI.

(7) Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de
for public, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, dupa caz, de
serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru
monumentele de for public (art.5, L120/2006).

(8) În zona ZCPC_A este permisă amplasarea de activități și servicii productive de
mică anvergură, care sa nu necesita trafic greu sau mediu, cu număr mic de
angajați, și cu condiția să aibă și activitate comercială la fața locului;

(9) În subzona ZCPC_CCR este permis accesul și parcarea doar a autovehiculelor
destinate aprovizionării și doar la ore special stabilite, precum și a celor de
utilitate publică: pompieri, salvare, poliție, etc;

(10) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zona ZCP_TE va
respecta și documentația de tip PUZ aprobată pe amplasament.

Art.19 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) În zona ZCPC_A se instituie interdicție temporară de construire pentru

extinderi sau clădiri noi, în afara celor destinate locuirii, până la aprobarea unui
PUZCP la nivelul întregii zone sau a amplasamentul respectiv.

(2) În zona ZCP_U_ID se instituie interdicție temporară de construire, până la
aprobarea unui PUZ.

Art.20 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice sau poluarea factorilor de mediu.
(2) Este interzisă amplasarea altor tipuri de funcţiuni decât cele menţionate la art.

Utilizări permise şi art. Utilizări permise cu condiţii.
(3) În zona ZCPC_A – Ansamblul Urban Pecica este interzisă amplasarea

construcţiilor destinate următoarelor:
- locuire colectivă în construcții noi;
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- activități industriale și depozitare, altele decât cele prevăzute la cap.
Utilizări permise cu condiții;

- comerţ şi depozitare en-gros;
- ferme agrozootehnice, abatoare;
- platforme de colectare a deșeurilor;
- relee de emisie pentru telecomunicaţii, pe sol sau pe clădiri;
- staţii de benzină;
- parcări publice pentru autovehicole, cu excepția subzonei ZCPC_CCR.

(4) În zona ZCPC_A este interzisă:
- conversia/reconversia funcţională a clădirilor istorice incompatibile cu

arhitectura existentă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin dotare, prin
gabarit, etc.);

- schimbarea (modificarea traseului, îngustarea sau lărgirea) tramei
stradale majore, prin orice fel de operaţiuni ulterioare.

(5) În zonele de protecţie ale monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este
interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se
desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau
vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios
(alin.5, art.9, L422/2001).

(6) Este interzisă demolarea clădirilor monument istoric.
(7) În zonele ZCP_TE și ZCP_U_ID este interzisă amplasarea construcţiilor destinate

următoarelor:
- locuire;
- instituții publice;

IV.A.28.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.28.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.21 Orientarea față de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi în general cea care rezultă din geometria

parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face în general cu condiţia respectării anexei nr.3

la RGU, preluată şi în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament, privind orientarea
față de punctele cardinale.

(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi prevederi privind orientarea
faţă de punctele cardinale:

a) construcţii administrative şi financiar-bancare: orientarea astfel încât să se
asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie
orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe,
teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;

d) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;
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e) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
f) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
g) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel

încât să se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; se prevede evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.22 Modul de ocupare al parcelei
(1) În zona ZCPC_A pentru monumentele existente sau propuse spre clasare se

respectă modul de ocupare actual al parcelei.
(2) În zona ZCPC_A se va respecta obligatoriu modul traditional de ocupare a

parcelei: corpuri simple, dreptunghiulare, liniare, care mobilează perimetral
limitele stradale și laterale ale parcelelor.

(3) În zona ZCPC_A este interzisă amplasarea corpurilor principale de
clădire care ocupă zona centrală a parcelelor.

Art.23 Amplasarea față de aliniament
(1) Regula generală de amplasare a construcțiilor în Ansamblul Urban Pecica

este amplasarea în frontul stradal, ceea ce asigură ansamblului o coerență
deosebită și o definire puternică.

(2) Excepție de la acestă regulă fac și pot face doar clădirile de cult.
(3) Este permisă o retragere a unor zone de fațadă cu maxim 50 cm față de

aliniament, asigurându-se o coerență și o eleganță a fațadelor.
(4) Este interzisă amplasarea construcțiilor noi, cu excepția celor de cult, altfel

decât la frontul stradal.
(5) Excepție de la aliniatul precedent fac construcțiile secundare, garajele și

anexele, care este interzis să fie amplasate în frontul stradal.

Art.24 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) În zonele III și IV, cu front ce tinde spre continuu, clădirile noi se vor amplasa cu

atingere cel puțin a unei limite laterale de proprietate.
(2) Pentru clădirile actuale se păstrează modul actual de amplasare în parcelă.

IV.A.28.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.25 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la

drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţii

speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform unor studii
specifice.

(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform

Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 2.4. la prezentul regulament, în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
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- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile
construcţiei;

- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie rurală;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei

generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în

caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.

Art.26 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.

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

(3) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
m lăţime şi 1,90 m înălţime.

(4) Amenajările urbane vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste
de biciclişti în cadrul profilelor stradale, având în vedere faptul că în mediul rural,
se practică des circulația cu bicicleta, în interiorul localității.

IV.A.28.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.27 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.

(2) În cazul în care nu este posibilă recordarea la rețelele sus mentionate autorizarea
se poate face dacă beneficiarul sau investitorul dispune rezolvarea acestora în
sistem izolat prin mijloace și tehnologii edilitare moderne.

(3) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor
executa în regim subteran.

(4) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.

Art.28 Realizarea de reţele edilitare
(1) În cazul necesităţii, în vederea racordării, de mărire a capacităţii reţelelor sau de

extindere a acestora, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.

(2) Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Art.29 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de

alimentare cu energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public,
aparţin companiilor naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.
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IV.A.28.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.30 Spațiul public
(1) Spațiul public major al Ansamblului Urban Pecica are patru zone caracteristice:

- Zona I, din jurul Bisericii Romano-Catolice, care cuprinde scuarul și Piața
Regele Mihai I și fronturile adiacente – delimitarea actuală, din LMI a
Ansamblului Urban Pecica; aceasta conține și markerul vertical cel mai
important al Pecicăi – Biserica neogotică Romano-Catolică;

- Zona II, arealul străzii nr. 2 de la Piața Regele Mihai I până la intersecția cu
str. 334, cu fronturile adiacente, care reprezintă un spațiu urban trapezoidal
foarte alungit, ușor curb, în fapt o stradă cu aspect de pâlnie, care poate fi
definită Piața Adminstrativă;

- Zona III, porțiunea străzii nr. 2 de la intersecția cu str. 334 până după
intersecția cu str. 331, la limita zonei centrale, care este un profil stradal
ușor curb și variabil din punct de vedere al prospectului stradal;

- Zona IV, toate străzile adiacente ce debușează în cele trei zone de mai sus;
(2) Spațiul public actual din zona Ansamblului Urban Pecica este foarte bine

definit de frontul construit continuu – cu situare a construcțiilor în
aliniament, în general paralele cu strada (în zona I și II) sau care tinde spre
continuu – cu situare a construcțiilor în aliniament, în general paralele cu
strada (zona III și IV). Această definire spațială este obligatoriu să fie păstrată în
continuare.

(3) Singurele excepții cât privește caracterul spațiului urban le reprezintă
obiectele de cult: subzonele ZCPC_M, care reprezintă arhitecturi ușor
retrase față de aliniament, cu amenajări peisagere proprii.

(4) Spațiul public este în general liber de construcții anexe secundare de orice
fel, cele existente fiind considerate excepții ce deteriorează spațiul public.

(5) Este interzisă amplasarea de imobile care să reducă culuarele de
perspectivă din domeniul public, înspre Biserica Romano-Catolică Pecica,
atât în ceea ce privește țesutul existent, cât și cel nou propus;

(6) Este obligatorie introducerea în subteran a rețelelor tehnico-edilitare
existente supraterane în Ansamblul Urban Pecica, pe stâlpi, și eliberarea
spațiului public de aceștia; toate rețelele edilitare noi se introduc în varianta
subterană; singura excepție rămâne sistemul de stâlpi pentru iluminatul
stradal, care trebuie să respecte atmosfera spațiului urban existent.

(7) Este obligatorie păstrarea suprafețelor minerale ale spațiului public pietonal
(P-ța Regele Mihai I, parcajele, trotuarele, etc);

(8) Toate zonele și detaliile (mobilier urban, podețe, etc) din spațiul public se
vor conforma atmosferei tipice tradiționale și funcțiunilor zonei centrale;

(9) Este permisă amplasare de monumente, statui, fântâni publice, buvete,
înscrise în atmosfera istorică, în spațiul public urban; pentru amplasare
acestora se va face un studiu de amplasament.

(10) Este permisă amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, port-
biciclete, împrejmuiri metalice ale arborilor în piețe publice – cu h max 50
cm, jardiniere, steaguri) cu condiția să fie înscrise în atmosfera istorică.

(11) Este de evitat amplasarea de bariere rutiere în spațiul public central.

Art.31 Parcelarea
(1) În zonele centrale nu se va modifica structura parcelarului; cele existente sunt

construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la prescripţiile RGU).
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(2) Prin excepție, în cazuri bine justificate, se pot realiza doar dezlipiri sau alipiri
perpendiculare pe axul străzii, cu excepţia celor de colţ, care pot suferi dezlipiri şi
pe latura scurtă cu acces la stradă.

(2) Parcelările din care rezultă peste 3 parcele noi pot fi aprobate doar în baza unui
proiect de detaliere urbanistică de tip PUZ.

(3) Parcelele construibile noi din zona centrală sunt cele care respectă cumulativ
următoarele condiţii:

- front la stradă de minim 12 m pentru construcțiile amplasate izolat sau
cuplat și 8 m pentru construcțiile înșiruite. Se exceptează de la această
regulă loturile cu fronturi mai mici, existente la data aprobării prezentului
regulament.

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea
parcelei, cu excepţia celor care există la data aprobării prezentului
regulament;

- se prevede ca suprafaţa parcelei rezultate să fie de minim 500 mp.
Suprafața optima recomandată a parcelelor este de cca. 1000 mp.

(4) În zonele ZCP_TE și ZCP_U_ID, sunt permise parcelări, cu următoarele condiții:
- să fie în concordanță cu nevoile activităților aferente acestora;
- se prevede ca suprafața minimă a parcelelor noi să nu fie sub 2000 mp;
- parcelele noi vor respecta RGU.

Art.32 Înălţimea construcţiilor
(1) Scara generală a Ansamblului Urban Pecica este D+P....Pînalt+E, cu o înălțime la

cornișă de 6-9m; înălțimea curentă a nivelurilor din zonă este între 3,00-3,50m;
parterul înalt poate avea până la 4,50m; este obligatorie respectarea acestor
regimuri medii de înălțime.

(2) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălțimii actuale a
construcțiilor pe fiecare subzonă în parte.

(3) Regimul maxim de înălțime din zona centrală va fi de maxim trei nivele
supraterane: D+P+E sau P+E+M, în care mansarda reprezintă amenajarea
volumului acoperișului. Se va păstra cota la cornișă. Aceasta va putea avea
maxim 9 m.

(4) Nivelurile curente (P, E) menţionate la articolul precedent, se referă la niveluri
respectând gabaritele zonei, dar nu mai mult de 3,50 m; în cazul unor plombări,
se vor respecta înălţimile clădirilor învecinate.

(5) În cazul construcţiilor existente, prin mansardă se înţelege amenajarea podului
existent, obținându-se un nivel cu un parapet interior de max.1,60m.

(6) Regimul de înălţime va fi neschimbat în cazul obiectivelor de cult existente.
(7) De asemenea excepţie de la regula de înălțime enunțată o fac doar construcţiile

noi de cult.
(8) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, daca se va considera necesar, se

vor stabili regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică
şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

(9) În subzona ZCPC_LC_M regimul maxim de înălțime este de P+3E+M.
Regimul de înălțime este considerat existent este P+3E. Mansarda se poate
amenaja doar în volumul existent al acoperișului.

(10) În zonele ZCP_TE și ZCP_U_ID, regimul maxim de înălțime este de P+2E,
cu o înălțime maximă de 15 m.

Art.33 Capacitatea construcţiilor
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(1) În sălile unităţilor de cultură (cinematografe, cămine culturale şi altele asemenea)
nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea
proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se va asigura un
volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.53, anexa la OMS119/2014).

Art.34 Aspectul exterior al construcțiilor în ZCPC_A
(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform tipologiilor

tradiţionale ale zonei, după cum urmează :
a) pentru clădiri: sunt protejate caracteristicile arhitecturale care dau

valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii,
finisaje, areal natural sau artificial), caracteristici care se vor
menţine în orice tip de intervenţie;

b) pentru amenajări: în general sunt protejate toate amenajările
supraterane (pavilioane, mobilier urban, buvete, etc) sau terane
(pardoseli, etc) existente, care participă la atmosfera zonei.

(2) Dispoziţii generale:
a) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii

europene de „coerenţă” şi „eleganţă”.
b) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior

nu contravine tipologiilor tradiţionale ale zonei centrale şi nu depreciază
valorile general acceptate ale urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări
integrarea construcţiei din următoarele puncte de vedere: conform
funcţiunii construcţiei, materialele de construcţie utilizate pentru
învelitori şi finisaje, culorile ansamblului şi ale detaliilor, conformarea
faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor;

c) Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de
tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;

d) Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei
iniţiale;

(3) Prescripţii referitoare la corpuri de clădire:
a) Tipologia clădirilor și corpurilor de clădire generală în Ansamblul Urban

Pecica este de corpuri simple, dreptunghiulare, liniare, în care
elementele de atmosferă de tip pridvor, târnaț se află înspre curte. Este
obligatorie păstrarea acestei tipologii pe întreg arealul
ansamblului;

b) Excepție de la această regulă o fac, sau o pot face pe viitor doar
clădirile destinate cultului, care vor avea o volumetrie specifică;

c) Lățimile corpurilor de clădire în cazul instituțiilor și serviciilor publice
existente, cu excepția clădirilor de cult, variază în general între 16-20m;
lățimile corpurilor de clădire în cazul locuințelor variază între 9-14m;
este interzisă conformarea de corpuri de clădire noi sau
modificarea celor existente, cu depăsirea lățimii maxime a
corpurilor de clădire precizate anterior;

(4) Prescripții referitoare la fațade:
a) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi

nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
b) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi
punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă



218

prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei
înconjurătoare;

c) Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele
pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase
obligatoriu cu minim 3 m faţă de coama superioară sau laturile
acoperişurilor pentru a nu fi vizibile, sau în podurile nemansardabile.

d) Materialele admise în Ansamblul Urban Pecica sunt doar cele
tradiționale: cărămidă arsă, văiugă, lemn, tencuieli clasice, metal;

e) Nu există schimbări de materiale distonante în componența fațadelor;
fațadele sunt tratate cu materiale și tehnici tradiționale unitare;

f) Este obligatorie păstrarea stilisticii arhitecturale a zonei centrale, care
include perioadele: Secession, neobaroc, neoclassic, neogotic,
neoromânesc.

g) Regula generală de proporționare a fațadelor în Ansamblul Urban
Pecica, este de L>H, nexistând decât foarte rare excepții de la această
regulă; este obligatorie conformarea fațadelor noi, sau modificarea
celor existente cu respectarea acestui raport;

h) În general, raportul plin-gol al fațadelor este în favoarea plinului;
golurile variază în general între 20-25% din suprafața fațadei; este
obligatorie păstrarea acestui raport maxim de 1/3 între golul și
plinul fațadelor;

i) Compoziția generală a fațadelor din Ansamblul urban Pecica este
de compunere în zone rectangulare orizontale, dominante,
despărțite sau nu de brâie, cornișe, compuse sau nu cu decroșuri
ale fațadei, verticale, terminate cu frontoane, deci o compoziție
simplă, fără volumetrii pronunțate (de tip turn, fleșă, rezalit, etc);
este obligatorie conformarea fațadelor noi, sau modicarea celor
existente, în acord cu acest principiu de conformare a fațadelor,
fiind interzise volumele pronunțate, exprimate pe fațade (de tip
turn, fleșă, rezalit, etc); excepție de la aceasă regulă o fac și o pot
face construcțiile de cult;

j) Nu există spre spațiul public, elemente componente permeabile
vizual, de tipul balcoane, bowindouri, pergole, arcade; este
interzisă amplasarea de astfel de elemente arhitecturale la
construcții noi sau prin modificarea construcțiilor existente; ele
pot fi amplasate spre curte; în cazuri particulare, la construcțiile
publice pot apărea acest fel de elemente, doar cu condiția
asigurării coerenței fațadei și atmosferei urbane;

k) Îmbrăcămințile fațadelor tradiționale sunt în general din tencuială de
var-nisip, cu/fară elemente decorative, și culori pastelate; nu se
regăsesc în Ansamblul Urban Pecica clădiri istorice îmbrăcate în piatră
sau similare, din sistem fachwerk sau cu îmbăcăminte din lemn (de tip
rural de obicei), exepție făcând Biserica Romano-Catolică neogotică
construită din cărămidă aparentă; astfel este interzisă îmbrăcarea
fațadelor cu piatră, lemn, materiale metalice, oțel și sticlă,
neconforme cu metodele tradiționale ale ansamblului; excepție fac
clădirile de cult noi, care pot fi din cărămidă aparentă;

l) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele
cu valoare istorică. Se vor reface ornamentele distruse sau
deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale;

m) Culorile de fațadă tradiționale sunt variate dar in totalitate
pastelate, stinse; gamele folosite sunt alb-uri și culori de pământ
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(din gama ocruri, crem, maro, verde-pastel, roz, abastru deschis
pastel, griuri); este obligatorie folosirea culorilor pastelate la
clădirile existente și la cele noi, din gamele menționate mai sus; se
prevede instituirea unui Regulament Cromatic la Pecica, care să unifice
și clarifice cromatic paleta de culori admisa (o propunere este făcută și
în anexa nr. 3.2 la prezentul Regulament);

n) Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale
paralel și lipit de peretele exterior al imobilelor;

o) Sunt interzise calcanele paralele cu domeniul public;
p) Porțile și ușile de intrare din domeniul public sunt cu dispunere pe

verticală (H≥L), rectangulare sau cu arc turtit la partea superioară;
porțile mari de obicei opturează ganguri uscate de acces în
proprietăți; împărțirea generală a portilor este în două canate
verticale, dominant opace sau cu părti din sticlă colorată; portile și
ușile exterioare spre domeniul public sunt din lemn sau metalice,
cu accesorii metalice, în culori de ulei, pastelate; este obligatorie
păstrarea acestor principii la construcțiile noi sau prin modificarea
celor existente;

q) Golurile de tip ferestre, sunt de regulă rectangulare, excepții
făcând doar câteva clădiri publice sau de cult, cu dispunere pe
verticală (H≥L), cu proporții armonioase și ferme (2/1, 3/2, ɸ/1, 1/1,
etc), dispuse în benzi orizontale pe nivele, cu sau fără
ancadramente simple sau în stil, împărțite în maxim 3 registre pe
directia orizontală și maxim 2 registre pe direcția verticală; este
obligatorie conformarea golurilor pentru ferestre după principiile
enunțate mai sus; excepție pot face doar instituțiile publice noi,
sau clădirile noi de cult; sunt permise goluri circulare, de mici
dimensiuni, pentru ventilarea podurilor, pe calcane;

r) Ferestrele tradiționale și ușile exterioare spre domeniul public
sunt din lemn, metalice (clădiri de cult), nu au montate grilaje
exterioare și nici obloane; opturarea ferestrelor este realizată în
cele mai multe cazuri prin rulouri din lemn, montate pe interior sau
în grosimea pereților exteriori, fără cutii vizibile din spațiul public,
cu culori pastelate mai închise, în acord cu ferestrele; gamele
cromatice pentru ferestre și uși sunt alb, maro-uri, verde; este
obligatorie respectarea materialelor, tipurilor de opturare și gamei
cromatice existente, descrise mai sus, în cadrul intervențiilor la
clădirile existente sau a celor noi;

s) La construcţiile cu valoare arhitecturală nu se vor înlocui tâmplăriile de
lemn cu tâmplării din metal sau PVC. Se vor folosi geamuri
transparente la exterior.

t) Este permisă amplasarea de parasolare, doar temporare, de tip
marchiză, și doar la terasele publice; nu este permisă amplasarea
pe fațadele dinspre spațiul public a elementelor de protecție
împotriva ploii (copertine, etc), și nici ocuparea domeniului public
în acest sens;

u) Este permisă amplasarea de trepte pe domeniul public, doar
pentru instituții publice;

v) Este permisă montarea de portdrapele pe fațade, de obicei
deasupra nivelului parter.

w) Clădirile noi vor fi realizate având faţade care să ţină cont de scara
arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
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cadenţa, ritmul, raportul plin-gol, caracteristicile clădirilor
existente.

(5) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
a) Este obligatorie acoperirea cu șarpantă a corpurilor de clădire

principale, dispuse la frontal stradal, sau vizibile din domeniul
public;

b) Este obligatorie conformarea acoperișurilor în 2 sau 4 ape, simple,
fără ruperi de pantă, în tot Ansamblul Urban Pecica;

c) Panta învelitorilor va fi în domeniul 25-45gd, fără ca două
acoperișuri alăturate să aibă o diferență mai mare de 15gd;

d) Mansardele se pot amenaja doar în volumele existente ale
acoperișurilor, sau în clădirile noi, conformate după principiile de
mai sus;

e) La stabilirea pantelor acoperişurilor noi se va urmări ca acestea să
fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

f) Sistemele tradiționale de ventilare și iluminare a podurilor, în zona
centrală sunt de tipul: lucarne, tabachere; este permisă ventilarea
și iluminarea podurilor și mansardelor cu acest tip de elemente,
inclusive ferestre în planul acoperișului (tip Velux);

g) Se interzic formele suplimentare decorative (fără funcționalitate)
ale acoperișurilor, imitațiile stilistice după arhitecturi străine zonei
(acoperișuri false, pagode, turnulețe) la construirea locuințelor
urbane sau adăugarea unor astfel de elemente la locuințele deja
construite, precum și realizarea unor mansarde false, imitații de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor de construcție.

h) Se interzice montarea de ornamente metalice sau din alte
materiale, cu orice fel de simboluri, în afara celor tradiționale, pe
acoperișurile, fațadele sau jghiaburile locuințelor sau pe gardurile
de împrejmuire și porțile acestora.

i) Este permisă montarea coșurilor de fum din cărămidă pe pantele
dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor, cu condiția
ca acestea să nu fie lipite de fațadă, ci amplasate înspre zonele de
coamă;

j) Este interzisă montare de panouri solare, sau de apă caldă, pe
pantele dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor;
acestea pot fi montate pe pantele nevizibile din domeniul public;

k) Învelitorile acoperișurilor clădirilor (principale) vor fi obligatoriu
din țiglă, excepție de la această regulă pot face doar edificiile de
cult.

l) Este permisă folosirea învelitorilor din tablă la construcţii anexe situate
dincolo de limita de 20 m de la aliniament, și care nu sunt vizibile din
stradă. Este permisă utilizarea sticlei la acoperişurile serelor,
verandelor amplasate pe faţadele dinspre interiorul parcelei;

m) Învelitorile extinderilor construcţiilor și ale garajelor vor fi realizate din
acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie
de acoperiş;

(6) Prescripţii referitoare la construcții și amenajări secundare:
a) Nu este admisă amplasarea de construcții anexe rurale la fronturile

stradale;
b) Nu se permite amplasarea de construcții anexe pe domeniul public;
c) Stațiile de autobus se vor conforma în spiritul atosferei tradiționale.

(7) Prescripţii referitoare la publicitatea stradală:



221

a) Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală,
dispuse lipit pe sau perpendiculare pe clădiri, cu condiția să se
înscrie în logica împărțirii fațadelor să nu acopere elemente
decorative și să nu modifice proporțiile fațadelor; elementele de
publicitate se pot amplasa și pe frontoanele imobilelor, cu aceleași
condiții referitoare la fațade;

b) Nu este permisă montarea elementelor de publicitate pe
acoperișuri sau pe stâlpii și arborii din spațiul public urban;

c) Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală pe
spațiul public orizontal, doar cu condiția integrării acestora în
mobilier (aviziere, etc) traditional și în atmosfera tradițională;

d) Nu este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală
pe împrejmuiri;

e) Este obligatoriu ca elementele de publicitate stradală să nu fie
dominante în raport cu clădirile, spațiul urban sau atmosfera
locului; este permisă amplasare de ecrane doar cu caracter
temporar și doar pe perioada evenimentelor pe care acestea le
deservesc;

f) Este prmisă folosirea în cadrul publicității stradale a culorilor
specifice ale societăților sau ONG-urilor, cu condiția să fie folosite
variante pastelate ale acestor culori, care să fie în acord cu
atmosfera urbană.

g) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură
(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de
signalistică, reclame, firme.

(8) Prescripţii referitoare la fondul construit alterat:
a) Toate construcțiile și amenajările existente, care reprezintă abateri,

alterări ale prevederilor de mai sus, în cadrul Ansamblului Urban
Pecica, se vor aduce la reglemetările cuprinse în acest capitol,
într-un termen ulterior definit de administrația publică locală, sau
cel târziu la prima intervenție asupra imobilului.

Art.35 Aspectul exterior al construcțiilor în ZCP_TE și ZCP_U_ID
(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform funcțiunii, și

importanței lor, precum și amplasării pe DN7.
(2) La eliberarea certificatului de urbanism, se va avea în vedere determinarea

aspectului clădirilor din următoarele puncte de vedere:
a) conformarea construcţiei;
b) materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
c) culorile ansamblului şi ale detaliilor
d) conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.36 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând

caracteristicile generale ale zonei.
(2) Se permit următoarele intervenţii: consolidare-reabilitare, restaurare,

mansardare (cu lucarne adaptate tipologiilor zonei sau cu ferestre în panta
acoperişului - tip „tabacheră„), extindere (limitată de coeficienţi şi de
morfologia zonei), conversie/reconversie funcţională (în cazuri impuse de
reabilitarea zonei, dar respectând caracteristicile arhitecturii existente – în
ceea ce priveşte relaţiile funcţionale cerute, dotare, gabarit etc.); demolarea
şi reconstrucţia sunt permise doar ca urmare a unei expertize care prevede
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aceasta (pentru monumentele clasate, acest fapt este permis doar după
derularea acţiunii de declasare parţială sau totală).

(3) Pentru monumente izolate se interzic : modificarea arhitecturii faţadei
(inclusiv a tâmplăriei, care se propune să fie restaurată şi a tipului
materialelor de finisaj existente), schimbarea sistemului de acoperire.

(4) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz,
de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional (alin.1, art.23, L422/2001).

(5) În sensul legii, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt
(alin.2, art.23, L422/2001):

- toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică
substanţa sau aspectul monumentelor istorice;

- executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
- amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de

protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice
fel de însemne pe şi în monumente istorice;

- schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv
schimbările temporare;

- strămutarea monumentelor istorice;
- amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe,

indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(6) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile

referitoare la intervenţiile prevăzute la aliniatul precedent, se eliberează numai pe
baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi
cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale. Autorizaţiile de mai sus, emise fără
avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt
nule de drept (alin.3-4, art.23, L422/2001).

(7) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât
cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii
curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul
propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în
condiţiile legii (alin.2, art.24, L422/2001).

(8) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile
expertizei tehnice obligatorii.

Art.37 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea tuturor elementelor vizibile din spaţiul public.
(2) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

(3) Proprietarii de gospodării individuale care locuitesc în imobile cu două sau mai
multe apartamente, asociațiile de proprietari/locatari, au următoarele obligații cu
privire la întreținerea și ppstrarea curățeniei clădirilor, locuințelor, anexelor
gospodărești, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulație, a locurilor
publice și menținerii esteticii orașului: să întrețină în stare corespunzătoare
imobilele în care locuiesc sau ale căror proprietari sunt, prin efectuarea lucrărilor
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de reparații, renovări, amenajări și alte lucrări specifice, cu respectarea regulii că
renovarea fațadelor, inclusiv tencuirea sau zugrăvirea lor se execută, în caz de
degradare, pe toată lungimea și înălțimea acestora, fiind interzisă, în cazul
condominiilor, renovarea unei porțiuni a acestora (nivele, zone de fațadă, etc)

IV.A.28.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.38 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a subzonelor şi a construcţiilor pentru care se solicită

autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în anexa 2.5. din
prezentul Regulament.

(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public, cu condiția neafectării arborilor existenți.

(3) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.

(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.

(5) Nu se admite parcarea autovehiculelor în curţile clădirilor declarate sau propuse a
fi monumente istorice.

Art.39 Spaţii verzi şi plantate
(1) Este obligatorie păstrarea tuturor aliniamentelor existente de arbori și

completarea lor, interzicându-se complet distrugerea acestora;
(2) Este permisă amenajarea peisageră a spațiilor verzi urbane, inclusiv a zonelor

verzi de aliniament.
(3) Este interzisă ocuparea zonelor verzi cu amenajări inutile sau construcții

temporare comerciale;
(4) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali

sau a parcurilor.
(5) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(6) Procentul minim de spații verzi va fi în acord cu prevederile R.G.U. anexa nr. 6,

preluată și în anexa nr. 2.6 la prezentul Regulament.

Art.40 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager

sau urban după caz.

Art.41 Împrejmuiri
(1) În zona ZCPC_A, sunt obligatiorii următoarele prescripții referitoare al

împrejmuiri:
- împrejmuirile vor fi în general conform tipologiilor tradiţionale şi din

materiale tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).
- împrejmuirile spre stradă vor fi în general din zidărie opacă cu înălțimea

maximă de 2 m, sau în varianta stâlpi din zidărie și panouri transparente
simple, rectangulare metalice; este admisă și varianta de panouri din lemn,
cu dispunere a elementelor verticale;

- la monumentele de cult și alte funcțiuni de utilitate publică este permisă
conformarea imprejmuirii spre stradă cu soclu opac de max 50 cm și
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panouri transparente metalice; sunt interzise împrejmuirile spre stradă din
tablă cutată sau alte variante cu aspect provizoriu, industrial.

- împrejmuirile dintre parcele sau din spatele parcelelor pot fi și din plasă,
transparente, cu înălțimea de maxim 2 m.

- în situația parcurilor publice, se pot admite delimitări transparente sau
soclu cu o înălțime maximă de 50 cm.

- este interzisă amplasarea de portaluri cu arce, pentru accese în zona
împrejmuirilor spre stradă, acest element nefiind regăsit în urbanistica
Pecicăi.

- porțile și accesele prin împrejmuiri, spre stradă, pot fi metalice sau din
lemn, opace sau transparente.

(2) În zona ZCP_TE și ZCP_U_ID, împrejmuirile spre stradă vor fi transparente.
Restul împrejmuirilor pot fi și opace, cu înălțimea maximă de 2 m.

IV.A.28.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.42 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- instituţii publice, servicii și comerț – POT max 60%; pentru parcele de
colt, se admite un POT max de 75%

- locuire colectivă cu dotări – se păstrează procentele actuale, fără
posibilitatea extinderii;

- locuire individuală – POT max 40%; pentru parcelele de colt se admite
un POT max de 50%.

- zone industriale – POT max 60%
- zone de echipare tehnico-edilitară – POT max 60%.

(2) Parcelele existente, care depășesc coeficienții de mai sus, nu vor mai putea să își
extindă la sol fondul construit, cel mult pot sa-l înlocuiască pe cel existent. Există
în Ansamblul Urban Pecica parcele care sunt ocupate la sol în proporție de 100%.

Art.43 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii publice, servicii și comerț – CUT max 2,2 și 2,6 pentru
parcele de colț

- locuire colectivă cu dotări – se păstrează procentele actuale, fără
posibilitatea extinderii;

- locuire individuală – CUT max 1 și 1,2 pentru parcele de colț
- zone industriale – CUT max 1,2
- zone de echipare tehnico-edilitară – CUT max 1,2
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IV.A.29. ZCPL – ZONE CONSTRUITE PROTEJATE LOCAL ÎN INTRAVILAN

IV.A.29.1. Generalităţi
IV.A.28.1.1 Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele construite protejate local din intravilanul orașului Pecica reprezintă acele

obiective construite care nu au cumulat valoarea suficientă pentru a fi clasate și
care au necesitat un sistem de protecție local, prin RLU.

(2) În cazul localității Pecica, singurul obiectiv construit propus a fi protejat la nivel
local exte Moara Veche de la intersecția străzilor 3 și 112.

IV.A.28.1.2. Tipuri de zone construite protejate
Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Zona are următoarea configurație:

- ZCPL - zona construită protejată la nivel local, în intravilan;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcțiunea dominantă a zonei ZCPL este de servicii comerciale și activități

economice mici, terțiare.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei ZCPL sunt următoarele:

- cazare-turism;
- locuire;
- echipare tehnico-edilitară, în subteran;
- zone verzi;

IV.A.28.1.3. Prescripții generale
Art.5
(1) Principiul general al protejării zonelor construite este acela al primatului

interesului cultural naţional asupra celui conjunctural local (preambul anexă
la OMTCT562/2003).

IV.A.29.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) În zona construită protejată local ZCPL este permisă utilizarea terenurilor pentru

amplasarea de construcţii şi amenajări pentru următoarele funcţiuni:
- administrative (administraţie publică locală, alte instituţii, sedii de partid,

sedii de birouri);
- financiar-bancare (sedii de bănci, sedii de societăţi de asigurări, burse de

valori şi mărfuri);
- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, supermagazin, piaţă

agroalimentară, comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii - poştă,
telecomunicaţii, frizerie, alte prestări servicii);

- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de
cultură, centre şi complexe culturale);

- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale);
- sănătate (dispensar uman, alte unităţi cu specific medical-centre recoltare

sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii, creşe şi creşe
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speciale pentru copii, leagăn de copii);
- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,

case de primire, etc);
- sedii de poliție, pompieri, etc
- agrement (cluburi de agrement, cazinouri, locuri de joacă pentru copii,

parcuri, scuaruri);
- turism (hotel, hotel apartament, motel, vile, pensiuni agroturistice);
- locuire individuală urbană;
- echipare tehnico-edilitară;
- spaţii verzi publice amenajate;
- spații publice pietonale amenajate;
- parcaje, garaje (nu la frontul stradal) pentru locuințe și instituții.

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Orice intervenție este permisă numai cu avizul Direcției Județene pentru

Patrimoniu Cultural Național Arad.
(2) Orice investiție în domeniul turismului (structuri de primire turistică,

structuri de servire a mesei, structuri de agrement turistic, structuri de
tratament balnear), în sensul Anexei la HG 31/1996, este permisă numai cu
avizul Autorității Naționale pentru Turism.

(3) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice
existente, în situația permării funcționale sau în cazuri cerute de reabilitarea zonei
istorice, cu condiţia ca noile funcţiuni să fie compatibile cu arhitectura existentă și
cu caracterul zonei protejate precizate în preambului acestui capitol.

(4) Este permisă reconstruirea unor clădiri sau amenajări istorice dispărute, cu
condiția documentării temeinice a acestora, sau în spiritul fidel al acestora.

(5) Este permisă demolarea clădirior construite protejate local doar dacă acestea
sunt perimate structural, sau daca se înlocuiesc cu un proiect complet nou,
coerent, propus pe întreaga parcelă, și care să ridice calitatea zonei.

Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice sau poluarea factorilor de mediu.

IV.A.29.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.A.29.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea față de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi în general cea care rezultă din geometria

parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face în general cu condiţia respectării anexei nr.3

la RGU, preluată şi în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament, privind orientarea
față de punctele cardinale.

(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi prevederi privind orientarea
faţă de punctele cardinale:

a) construcţii administrative şi financiar-bancare: orientarea, astfel încât să se
asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;



227

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie
orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe,
teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;

d) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

e) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
f) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
g) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel

încât să se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; se prevede evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.11 Modul de ocupare al parcelei
(1) În zona ZCPCL pentru monumentele existente sau propuse spre clasare se

respectă modul de ocupare actual al parcelei, adică mobilare perimetrală, la
frontal stradal.

Art.12 Amplasarea față de aliniament
(1) Construcțiile noi se vor putea amplasa doar fără retragere față de

aliniament.
(2) Este permisă o retragere a unor zone de fațadă cu maxim 50 cm față de

aliniament, asigurându-se o coerență și o eleganță a fațadelor.
(3) Excepție de la primul aliniat fac construcțiile secundare, garajele și anexele,

care este interzis să fie amplasate în frontul stradal.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Se va păstra la frontul stradal amplasarea construcțiilor în regim închis, adică cu

amplasare pe limita laterală de proprietate.
(2) Pentru clădirile actuale se păstrează modul actual de amplasare în parcelă.

IV.A.29.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la

drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţii

speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform unor studii
specifice.

(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
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(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform
Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 2.4. la prezentul regulament, în raport cu:

- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile

construcţiei;
- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie rurală;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei

generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în

caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.

Art.15 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.

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

(3) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
m lăţime şi 1,90 m înălţime.

(4) Amenajările urbane vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste
de biciclişti în cadrul profilelor stradale, având în vedere faptul că în mediul rural,
se practică des circulația cu bicicleta, în interiorul localității.

IV.A.29.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.

(2) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor
executa în regim subteran.

(3) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) În cazul necesităţii, în vederea racordării, de mărire a capacităţii reţelelor sau de

extindere a acestora, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.

(2) Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de

alimentare cu energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public,
aparţin companiilor naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.
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IV.A.29.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) În cazuri bine justificate, se pot realiza doar dezlipiri sau alipiri perpendiculare pe

axul străzii.
(2) Parcelările din care rezultă peste 3 parcele noi pot fi aprobate doar în baza unui

proiect de detaliere urbanistică de tip PUZ.
(3) Parcelele construibile noi sunt cele care respectă cumulativ următoarele condiţii:

- front la stradă de minim 16 m pentru construcțiile înșiruite.
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea

parcelei, cu excepţia celor care există la data aprobării prezentului
regulament;

- se prevede ca suprafaţa parcelei rezultate să fie de minim 500 mp.
Suprafața optima recomandată a parcelelor este de cca. 1000 mp.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Regimul maxim de înălțime va fi de maxim D+P+2E.
(2) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, daca se va considera necesar, se

vor stabili regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică
şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

Art.21 Capacitatea construcţiilor
(1) În sălile unităţilor de cultură (cinematografe, cămine culturale şi altele asemenea)

nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea
proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se va asigura un
volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.53, anexa la OMS119/2014).

Art.22 Aspectul exterior al construcțiilor în ZCPL
(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform tipologiilor

tradiţionale ale zonei, după cum urmează :
a) pentru clădiri: sunt protejate caracteristicile arhitecturale care dau

valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii,
finisaje, areal natural sau artificial), caracteristici care se vor
menţine în orice tip de intervenţie;

(2) Dispoziţii generale:
a) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii

europene de „coerenţă” şi „eleganţă”.
b) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior

nu contravine tipologiilor existente în zonă şi nu depreciază valorile
general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii. Se va urmări
integrarea construcţiei din următoarele puncte de vedere: conform
funcţiunii construcţiei, materialele de construcţie utilizate pentru
învelitori şi finisaje, culorile ansamblului şi ale detaliilor, conformarea
faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor;

c) Se va păstra și integra obligatoriu aspectul specific al clădirilor
morii;

d) Extinderile clădirilor se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
(3) Prescripţii referitoare la corpuri de clădire:
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a) Tipologia clădirilor și corpurilor de clădire generală este de corpuri
simple, dreptunghiulare, liniare.

b) Lățimile corpurilor de clădire în cazul instituțiilor și serviciilor publice
existente, variază în general între 16-20m.

(4) Prescripții referitoare la fațade:
a) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi

nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
b) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi
punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă
prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei
înconjurătoare;

c) Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele
pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase
obligatoriu cu minim 3 m faţă de coama superioară sau laturile
acoperişurilor pentru a nu fi vizibile, sau în podurile nemansardabile.

d) Materialele admise sunt doar cele tradiționale: cărămidă arsă, văiugă,
lemn, tencuieli clasice, metal;

e) Nu există schimbări de materiale distonante în componența fațadelor;
fațadele sunt tratate cu materiale și tehnici tradiționale unitare;

f) Regula generală de proporționare a fațadelor în Ansamblul Urban
Pecica, este de L>H, nexistând decât foarte rare excepții de la această
regulă; este obligatorie conformarea fațadelor noi, sau modificarea
celor existente cu respectarea acestui raport;

g) În general, raportul plin-gol al fațadelor este în favoarea plinului;
golurile variază în general între 20-25% din suprafața fațadei; este
obligatorie păstrarea acestui raport maxim de 1/3 între golul și
plinul fațadelor;

h) Compoziția generală a fațadelor este de compunere în zone
rectangulare orizontale, dominante, despărțite sau nu de brâie,
cornișe, compuse sau nu cu decroșuri ale fațadei, verticale,
terminate cu frontoane, deci o compoziție simplă, fără volumetrii
pronunțate (de tip turn, fleșă, rezalit, etc); este obligatorie
conformarea fațadelor noi, sau modicarea celor existente, în acord
cu acest principiu de conformare a fațadelor, fiind interzise
volumele pronunțate, exprimate pe fațade (de tip turn, fleșă,
rezalit, etc); excepție de la aceasă regulă o fac și o pot face
construcțiile de cult;

i) Nu există spre spațiul public, elemente componente permeabile
vizual, de tipul balcoane, bowindouri, pergole, arcade; este
interzisă amplasarea de astfel de elemente arhitecturale la
construcții noi sau prin modificarea construcțiilor existente; ele
pot fi amplasate spre curte; în cazuri particulare, la construcțiile
publice pot apărea acest fel de elemente, doar cu condiția
asigurării coerenței fațadei și atmosferei urbane;

j) Îmbrăcămințile fațadelor tradiționale sunt în general din tencuială de
var-nisip, cu/fară elemente decorative, și culori pastelate; nu se
regăsesc în clădirile îmbrăcate în piatră sau similare; astfel este
interzisă îmbrăcarea fațadelor cu piatră, lemn, materiale metalice,
oțel și sticlă, neconforme cu metodele tradiționale ale
ansamblului;
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k) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele
cu valoare istorică. Se vor reface ornamentele distruse sau
deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale;

l) Culorile de fațadă tradiționale sunt variate dar in totalitate
pastelate, stinse; gamele folosite sunt alb-uri și culori de pământ;
este obligatorie folosirea culorilor pastelate la clădirile existente și
la cele noi, din gamele menționate mai sus;

m) Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale
paralel și lipit de peretele exterior al imobilelor;

n) Golurile de tip ferestre, sunt de regulă rectangulare, excepții
făcând doar câteva clădiri publice sau de cult, cu dispunere pe
verticală (H≥L), cu proporții armonioase și ferme (2/1, 3/2, ɸ/1, 1/1,
etc), dispuse în benzi orizontale pe nivele, cu sau fără
ancadramente simple sau în stil, împărțite în maxim 3 registre pe
directia orizontală și maxim 2 registre pe direcția verticală; este
obligatorie conformarea golurilor pentru ferestre după principiile
enunțate mai sus; excepție pot face doar instituțiile publice noi,
sau clădirile noi de cult; sunt permise goluri circulare, de mici
dimensiuni, pentru ventilarea podurilor, pe calcane;

o) Ferestrele tradiționale și ușile exterioare spre domeniul public
sunt din lemn, nu au montate grilaje exterioare și nici obloane;

p) Este permisă amplasarea de parasolare, doar temporare, de tip
marchiză, și doar la terasele publice; nu este permisă amplasarea
pe fațadele dinspre spațiul public a elementelor de protecție
împotriva ploii (copertine, etc), și nici ocuparea domeniului public
în acest sens;

q) Este permisă amplasarea de trepte pe domeniul public, doar
pentru instituții publice;

r) Este permisă montarea de portdrapele pe fațade, de obicei
deasupra nivelului parter.

s) Clădirile noi vor fi realizate având faţade care să ţină cont de scara
arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin-gol, caracteristicile clădirilor
existente.

(5) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
a) Este obligatorie acoperirea cu șarpantă a corpurilor de clădire

principale, dispuse la frontal stradal, sau vizibile din domeniul
public;

b) Este obligatorie conformarea acoperișurilor în 2 ape, simple, fără
ruperi de pantă;

c) Panta învelitorilor va fi în domeniul 25-40gd;
d) Mansardele se pot amenaja doar în volumele existente ale

acoperișurilor, sau în clădirile noi, conformate după principiile de
mai sus;

e) La stabilirea pantelor acoperişurilor noi se va urmări ca acestea să
fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

f) Sistemele tradiționale de ventilare și iluminare a podurilor, în zona
centrală sunt de tipul: lucarne, tabachere; este permisă ventilarea
și iluminarea podurilor și mansardelor cu acest tip de elemente,
inclusive ferestre în planul acoperișului (tip Velux);

g) Se interzic formele suplimentare decorative (fără funcționalitate)
ale acoperișurilor, imitațiile stilistice după arhitecturi străine zonei
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(acoperișuri false, pagode, turnulețe) la construirea locuințelor
urbane sau adăugarea unor astfel de elemente la locuințele deja
construite, precum și realizarea unor mansarde false, imitații de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor de construcție.

h) Se interzice montarea de ornamente metalice sau din alte
materiale, cu orice fel de simboluri, în afara celor tradiționale, pe
acoperișurile, fațadele sau jghiaburile locuințelor sau pe gardurile
de împrejmuire și porțile acestora.

i) Este permisă montarea coșurilor de fum din cărămidă pe pantele
dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor, cu condiția
ca acestea să nu fie lipite de fațadă, ci amplasate înspre zonele de
coamă;

j) Este interzisă montare de panouri solare, sau de apă caldă, pe
pantele dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor;
acestea pot fi montate pe pantele nevizibile din domeniul public;

k) Este permisă folosirea învelitorilor din tablă. Este permisă utilizarea
sticlei la acoperişurile serelor, verandelor amplasate pe faţadele dinspre
interiorul parcelei;

l) Învelitorile extinderilor construcţiilor și ale garajelor vor fi realizate din
acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie
de acoperiş;

(6) Prescripţii referitoare la construcții și amenajări secundare:
a) Nu se permite amplasarea de construcții anexe pe domeniul public;

(7) Prescripţii referitoare la publicitatea stradală:
a) Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală,

dispuse lipit pe sau perpendiculare pe clădiri, cu condiția să se
înscrie în logica împărțirii fațadelor să nu acopere elemente
decorative și să nu modifice proporțiile fațadelor; elementele de
publicitate se pot amplasa și pe frontoanele imobilelor, cu aceleași
condiții referitoare la fațade;

b) Nu este permisă montarea elementelor de publicitate pe
acoperișuri sau pe stâlpii și arborii din spațiul public urban;

c) Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală pe
spațiul public orizontal, doar cu condiția integrării acestora în
mobilier (aviziere, etc) traditional și în atmosfera tradițională;

d) Este obligatoriu ca elementele de publicitate stradală să nu fie
dominante în raport cu clădirile, spațiul urban sau atmosfera
locului; este permisă amplasare de ecrane doar cu caracter
temporar și doar pe perioada evenimentelor pe care acestea le
deservesc;

e) Este prmisă folosirea în cadrul publicității stradale a culorilor
specifice ale societăților sau ONG-urilor, cu condiția să fie folosite
variante pastelate ale acestor culori, care să fie în acord cu
atmosfera urbană.

f) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură
(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de
signalistică, reclame, firme.

Art.23 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând

caracteristicile generale ale zonei.
(2) Se permit următoarele intervenţii: consolidare-reabilitare, mansardare (cu
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lucarne adaptate tipologiilor zonei sau cu ferestre în panta acoperişului - tip
„tabacheră„), extindere (limitată de coeficienţi şi de morfologia zonei),
conversie/reconversie funcţională (în cazuri impuse de reabilitarea zonei,
dar respectând caracteristicile arhitecturii existente – în ceea ce priveşte
relaţiile funcţionale cerute, dotare, gabarit etc.);

(3) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile
expertizei tehnice obligatorii.

Art.24 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea tuturor elementelor vizibile din spaţiul public.
(2) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.A.29.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.25 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a subzonelor şi a construcţiilor pentru care se solicită

autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în anexa 2.5. din
prezentul Regulament.

(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public, cu condiția neafectării arborilor existenți.

(3) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.

(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.

Art.26 Spaţii verzi şi plantate
(1) Este obligatorie păstrarea tuturor aliniamentelor existente de arbori și

completarea lor, interzicându-se complet distrugerea acestora;
(2) Este permisă amenajarea peisageră a spațiilor verzi urbane, inclusiv a zonelor

verzi de aliniament.
(3) Este interzisă ocuparea zonelor verzi cu amenajări inutile sau construcții

temporare comerciale;
(4) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali

sau a parcurilor.
(5) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(6) Procentul minim de spații verzi va fi în acord cu prevederile R.G.U. anexa nr. 6,

preluată și în anexa nr. 2.6 la prezentul Regulament.

Art.27 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager

sau urban după caz.

Art.28 Împrejmuiri
(1) În zona ZCPL, sunt obligatiorii următoarele prescripții referitoare al împrejmuiri:
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- împrejmuirile dintre parcele sau din spatele parcelelor pot fi și din plasă,
transparente, cu înălțimea de maxim 2 m.

- porțile și accesele prin împrejmuiri, spre stradă, pot fi metalice sau din
lemn, opace sau transparente.

IV.A.29.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.29 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- instituţii publice, servicii și comerț – POT max 60%;
- servicii și comerț – POT max 50%; pentru parcele de colt, se admite

un POT max de 70%
- locuire colectivă, turism – POT max 50%;

(3) În cazul păstrării fondului construit existent, se păstrează și POT-ul actual.

Art.30 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii publice, servicii și comerț – CUT max 2,2
- locuire colectivă, turism – CUT max 2

(2) În cazul păstrării fondului construit existent, se păstrează și CUT-ul actual.
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LOCALITATEA TURNU
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IV.B.1. C – ZONA CENTRALĂ (în afara ZCP)

IV.B.1.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona centrală reprezintă arealul în care se găsesc unele dintre instituţiile şi

serviciile publice ale localității Turnu printre locuirea tradițională, fiind desfășurată
în zona centrală a ariei rurale.

(2) Delimitarea zonei centrale a ţinut cont de concluziile analizei funcţionale, zona
fiind stabilită pe limite cadastrale.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonei intră următoarele zone funcționale, precum și următoarele

tipuri de subzone funcționale:
- C – zona centrală;
- C_CCR – subzona centrală pentru circulații rutiere;
- C_AA – subzona centrală pentru unități agricole;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunile dominante ale zonei sunt instituţii de cult, cultură, învățământ, comerţ,

alte servicii, precum și locuire individuală de tip rural (gospodării cu anexe
agricole specifice);

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei centrale sunt următoarele:

- spaţii verzi de orice tip;
- echipare tehnico-edilitară;

IV.B.1.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zona C, este permisă utilizarea terenurilor pentru amplasarea de construcţii şi

amenajări pentru următoarele funcţiuni:
- administrative (administraţie publică locală, alte instituţii, sedii de partid,

sedii de birouri);
- financiar-bancare (sedii de bănci, sedii de societăţi de asigurări, burse de

valori şi mărfuri);
- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, piaţă agroalimentară,

comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii - poştă, telecomunicaţii,
frizerie, alte prestări servicii);

- cult (lăcaşe de cult);
- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de

cultură, centre şi complexe culturale);
- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale);
- sănătate (dispensar uman, alte unităţi cu specific medical-centre recoltare

sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii, creşe şi creşe
speciale pentru copii, leagăn de copii);

- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,
case de primire, etc);

- sedii de poliție, etc
- agrement (cluburi de agrement, cazinouri, locuri de joacă pentru copii,

parcuri, scuaruri);
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- turism (hotel, hotel apartament, motel, vile, pensiuni agroturistice);
- locuire individuală, împreună cu anexe gospodărești și împrejmuiri;
- tehnico-edilitare;
- spaţii verzi publice amenajate;
- parcaje, garaje pentru locuințe și instituții.

(2) În subzona C_CCR este permisă utilizarea terenurilor pentru următoarele:
- circulații auto, cicliste sau pietonale;
- parcaje publice;
- spații verzi de aliniament;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran;

(3) În subzona C_AA este permisă utilizarea terenurilor pentru următoarele:
- unități agricole;
- comerț;
- parcuri și scuaruri verzi publice cu acces nelimitat;

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Sunt permise unităţi de servicii cu condiția să aibă cu număr relativ mic de

angajaţi.
(2) Localurile care comercializează băuturi alcoolice şi discotecile, sunt admise cu

condiţia să fie amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile
publice (primărie, şcoală, etc) şi faţă de biserici.

(3) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,
reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.

(4) În zonele de protecție a monumetelor istorice existente și propuse, autorizarea
construcțiilor și amenajărilor se va face doar cu avizul și în condițiile emise de
Direcția Județeană pentru Cultură Arad.

(5) Pe terenurile aparținând domeniului public sunt admise construcții ușoare pe
amplasamente stabilite prin PUD, încadrate în atmosfera locală, cu condiția ca
ele să aibă durată limitată de existență și să nu producă disfuncționalități prin
funcționare și aprovizionare în circulația rutieră și în zonele învecinate.

(6) Subzona C_CCR va fi reglementată în condițiile capitolului IV.B.6 – CC din
cadrul prezentului regulament.

(7) Subzonele C_AA vor fi reglementare în condițiile capitolului IV.B.5 – AA din
cadrul prezentului regulament.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zona centrală, cu excepţia celor

destinate locuinţelor individuale şi echipării tehnico-edilitare este permisă
numai după întocmirea şi aprobarea conform legii a unui Plan Urbanistic
Zonal pentru întreaga zonă centrală, sau un Plan Urbanistic Zonal sau de
Detaliu, după caz, pentru zona sau amplasamentul destinat construcţiei.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea altor tipuri de funcţiuni decât cele menţionate la art.5

Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
(3) Este interzisă amplasarea construcţiilor destinate:

- industrii sau servicii poluante;
- staţii de întreţinere auto;



238

- comerţ şi depozitare en-gros;
- ferme agrozootehnice, abatoare;
- grajduri și altele asemenea pentru animale;
- gospodărie comunală;
- relee de emisie pentru telecomunicaţii, pe sol sau pe clădiri;
- parcaje pentru staţionarea autovehiculelor în spatiul verde existent;

(4) Este interzisă schimbarea (modificarea traseului, îngustarea sau lărgirea) tramei
stradale majore, prin orice fel de operaţiuni ulterioare.

IV.B.1.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face numai în condiţia respectării anexei nr.3 la

RGU, preluată şi în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament, privind orientarea față
de punctele cardinale.

(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi prevederi privind orientarea
faţă de punctele cardinale:

a) construcţii administrative şi financiar-bancare: orientarea astfel încât să se
asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe,
teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
h) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel

încât să se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; se va evita orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza orice construcţii şi

amenajări adiacente drumurilor publice cu avizul conform al organelor de
specialitate.
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(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza cu avizul organelor
specializate, în afara construcţiilor menţionate în alin. (1) următoarele construcţii
şi amenajări: parcaje, lucrări de echipare edilitară, mobilier urban, panouri
publicitare încadrate atmosferei istorice.

(3) Este interzisă amplasarea unor construcţii sau amenajări care prin amplasare,
configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări a traficului.

(4) Este interzisă ocuparea cu construcţii definitive a spaţiului public cuprins între
drumurile publice şi actualele aliniamente.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Următoarele tipuri de aliniament sunt obligatorii:

a) pentru fronturile constituite cu clădiri în aliniament: se menține
amplasarea în aliniament a tuturor clădirilor noi;

b) pentru locuinţe: corpul principal în aliniamentul existent, adică la frontul
stradal (densificarea se va produce prin mansardare sau în spatele clădirii
din frontul existent);

c) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care
să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-
structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa. Se prevede, dacă există fond
construit în aliniament, să se păstreze aliniamentul existent, la frontal
stradal al fondului construit nou.

(2) Autorizaţia de construire se eliberează numai dacă înălţimea clădirii propuse nu
depăşeşte distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel
mai apropiat punct al aliniamentului propus.

(3) Nu se admit scări, trepte şi nici o altă ieşire din limita de aliniere, cu mai mult de
0,30 m, cu excepţia streaşinilor şi parasolarelor.

(4) Nu se admit ieşiri din aliniament cu consolă la etajele superioare.
(5) Obiectele de anunţare a firmelor ieşite din aliniere nu vor depăşi 1/3 din lăţimea

trotuarului.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de

următoarele condiţii:
- de regulă se va urmări și păstra modalitatea tradițională de ocupare a

parcelei: amplasarea de corpuri liniare paralele sau perpendiculare față de
frontal stradal, amplasate în ambele cazuri la frontal stradal;

- clădirile vor putea fi realizate în regim izolat sau cuplat;
- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care
să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-
structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;

- în cazul retragerii faţă de limitele laterale ale parcelei, se vor respecta
prevederile Codului civil cu privire la vederea directă şi vederea piezişă;

- pentru clădirile retrase faţă de limita laterală de proprietate ce se
învecinează cu o parcelă pentru locuit, cu înălţimea la cornişă mai mare de
4 m şi deschideri sau balcoane spre limita laterală de proprietate, se
prevede ca retragerea faţă de limita laterală, spre parcela de locuit, să fie
de cel puţin ½ din înălţimea clădirii propuse; pentru celelalte situaţii,
retragerea se prevede să fie cel puţin egală cu ½ din înălţimea clădirii, dar
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nu mai mică de 3 m.
- în cazul construcţiilor de utilitate publică distanţele minime necesare se

stabilesc pe baza avizului unităţii de pompieri;
(2) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de

o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii Teritorial Timiș.

(3) Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei se va face ţinând cont de
următoarele condiţii:

- în cazul construcţiilor de locuinţe, corpul principal al locuinţei sau anexelor
principale (garaje, grajduri, şuri, etc) nu va putea depăşi ½ din lungimea
parcelei, sau regula generală întâlnită în cvartalul respectiv, dacă prima
condiţie nu este respectată la fondul construit existent din cvartal; acest
aspect nu este valabil pentru parcelele de colţ, pentru a doua clădire de
locuit de pe parcelă.

- construcţiile anexe mici, parter, cu înălţime de max. 3 m, vor putea fi
amplasate şi în restul parcelei, inclusiv pe limita posterioară a parcelei, cu
respectarea prevederilor Codului Civil cu privire la vederea directă şi
vederea piezişă;

- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care
să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-
structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;

(4) Amplasarea construcţiilor de pe aceeaşi parcelă va respecta distanţa minimă
obligatorie de ½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3m.

(5) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente
aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu
aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii.

IV.B.1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la

drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţii

speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform unor studii
specifice.

(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform

Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 2.4. la prezentul regulament, în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile

construcţiei;
- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie rurală;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei

generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în

caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.
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Art.14 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.

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

(3) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
m lăţime şi 1,90 m înălţime.

(4) Amenajările din spațiul public vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea
de piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale (obligatorii fiind cele prevăzute în
cadrul prezentului proiect), având în vedere faptul că în mediul rural, se practică
des circulația cu bicicleta, în interiorul localității.

IV.B.1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.

(2) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor executa în
regim subteran.

(3) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.

(4) Până la realizarea reţelelor publice de apă şi canalizare în oraș, rămâne
obligatorie doar racordarea la reţeaua de energie electrică.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) În cazul necesităţii de mărire a capacităţii reţelelor sau de extindere a acestora, în

vederea racordării, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.

(2) Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de alimentare cu

energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public, aparţin companiilor
naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Sunt permise dezlipiri și alipiri de parcelă, cu condiția ca parcelele noi sa-și

păstreze frontul minimal prevăzut mai jos, fără a modifica spațiul urban existent.
(2) Parcelările din care rezultă peste 3 parcele noi pot fi aprobate doar în baza unui

proiect de detaliere urbanistică de tip PUZ.
(3) Parcelele construibile sunt cele care respectă cumulativ următoarele condiţii:

- front la stradă de minim 12 m pentru construcțiile amplasate izolat sau
cuplat și 8 m pentru construcțiile înșiruite. Se exceptează de la această
regulă loturile cu fronturi mai mici, existente la data aprobării prezentului
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regulament.
- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea

parcelei, cu excepţia celor care există la data aprobării prezentului
regulament;

- suprafața optima recomandată a parcelelor de tip rural este de cca. 1000
mp.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul mediu de înălţime al zonei.
(2) Regimul de înălţime al construcţiilor din zona centrală nu va depăși P+E+M cu

7,5m la cornișă.
(3) Nivelurile curente (P, E) menţionate la articolul precedent, se referă la niveluri

respectând gabaritele zonei, dar nu mai mult de 3,50 m; în cazul unor plombări,
se vor respecta înălţimile clădirilor învecinate.

(4) Prin mansardă se înţelege un nivel cu un parapet interior de max.1,60m.
(5) Excepţie de la regula de înălțime fac doar construcţiile de cult.
(6) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-structurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa. Aceste dotări pot avea un regim de înălțime maxim de P+2E cu max.
10,5m la cornișă.

Art.20 Capacitatea construcţiilor
(1) În sălile unităţilor de cultură (cinematografe, cămine culturale şi altele asemenea)

nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea
proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se va asigura un
volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.53, anexa la OMS119/2014).

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine zonei centrale şi nu depreciază valorile general acceptate ale
urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări integrarea construcţiei din
următoarele puncte de vedere: conform funcţiunii construcţiei, materialele
de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje, culorile ansamblului şi
ale detaliilor, conformarea faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor;

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel

calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare;

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot
fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu
cu minim 3 m faţă de coama superioară sau laturile acoperişurilor pentru a
nu fi vizibile, sau în podurile nemansardabile.

(2) Prescripţii referitoare la faţade:
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- La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală nu se vor înlocui tâmplăriile
de lemn cu tâmplării din metal sau PVC. Se vor folosi geamuri
transparente la exterior, spre stradă.

- Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor
vechi. Se prevede refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate,
utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale;

- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit
gratiile montate la interior.

- Clădirile noi vor fi realizate având faţade care să ţină cont de scara
arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin-gol, caracteristicile clădirilor existente.

(3) Prescripţii referitoare la firme, reclame, elemente de signalistică:
- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură

(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică,
reclame, firme.

(4) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor acoperişului se va urmări ca acestea să fie

realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără ruperi de pantă se acceptă pantă de maximum 45o.
- Învelitorile clădirilor (principale) vor fi realizate din materiale ceramice

specifice zonei. Este permisă folosirea învelitorilor din tablă la clădirile
care au folosit iniţial acest material, cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de
tablă, precum şi la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la
aliniament. Este permisă utilizarea sticlei la acoperişurile serelor,
verandelor amplasate pe faţadele dinspre interiorul parcelei;

- Învelitorile extinderilor construcţiilor și ale garajelor vor fi realizate din
acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de
acoperiş;

(5) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de
„coerenţă” şi „eleganţă”.

Art.22 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând

caracteristicile generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.B.1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a zoneli și subzonelor şi a construcţiilor pentru care

se solicită autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în
anexa 2.5. din prezentul Regulament.

(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public.
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(3) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.

(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor menţine actualele spaţii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate.
(2) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali

sau a parcurilor.
(3) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(4) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 25% pe fiecare parcelă.

Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager

sau urban după caz.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile construcţiilor cu funcţiuni de utilitate publică vor fi transparente.
(2) Împrejmuirile pot purta panouri publicitare, dacă nu intră în contradicţie cu

aspectul general al zonei.
(3) Împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pe care sunt

construite locuinţe vor fi transparente sau semitransparente, cu excepţia celor din
zona curţilor care vor fi opace. Înălţimea lor va fi de maxim 2,20 m.

(4) Prin excepție de la alin. precedent, se pot admite împrejmuiri opace, din materiale
tradiționale cu condiția ca înălțimea maximă totală a împrejmuirii să nu
depășească 1,5 m.

(5) Împrejmuirile vor fi conform tipologiilor tradiţionale şi din materiale tradiţionale
(zidărie, lemn, fier forjat).

IV.B.1.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- instituţii şi servicii – POT max 40%; pentru parcele de colț – POT max
50%

- locuinţe individuale – POT max 35%
- funcțiuni agricole – POT max 60%

(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, se va stabili prin Plan Urbanistic Zonal, dar
nu va depăşi 50%.

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii şi servicii – CUT max 1; pentru parcelele de colț – CUT max
1,2;

- locuinţe individuale – CUT max 0,9
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- funcțiuni agricole – CUT max 1
(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, se va stabili prin Plan Urbanistic Zonal, dar

nu va depăși 1,2.
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IV.B.2. LI_R – ZONA PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE CU CARACTER RURAL

IV.B.2.1. Generalităţi
IV.B.2.1.1. Introducere

Art.1 Caracterul zonei
(1) Caracterul zonei este rezidenţial rural, cu gospodării individuale mici (max P+1E).

Art.2 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere

de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).

(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând
exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.

(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de sprijin, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(5) Funcţie de modul de constituire funcţional-volumetrică, locuinţele pot fi constituite
în locuinţe individuale (unifamiliale) – amplasate izolat, cuplat sau înşiruit.

(6) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.

IV.B.2.1.2. Zone și subzone funcționale

Art.3 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona pentru locuințe rurale este definită prin ca zonă de locuințe individuale

rurale, cu următoarele zone si subzone:
- LI_R – zona pentru locuințe individuale cu caracter rural;

Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire individuală și gospodării

aferente rurale.

Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură);
- comerț en detail de mică anvergură;
- activități terțiare de mică anvergură;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

IV.B.2.1.3. Prescripții generale

Art.6 Locuinţele sociale
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(1) Locuinţele sociale de pe raza orașului Pecica aparţin domeniului public al orașului
(art.39, L114/1996).

(2) Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând orașului Pecica
(art.40, L114/1996).

Art.7 Locuinţele de serviciu
(1) Locuinţele de serviciu finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul local se

realizează cu respectarea suprafetei utile şi a dotărilor, în limita suprafeţei
construite pe apartament, potrivit anexei nr.1 la L114/1996 (alin.1, art.53,
L114/1996).

(2) Locuinţele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmează (alin.2, art.53,
L114/1996):

a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, pentru locuinţele finanţate de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, cu asigurarea viabilizării terenurilor, potrivit prevederilor
art.12, din L114/1996;

b) pe terenurile aparţinând agenţilor economici, pentru locuinţele şi lucrările
de viabilizare a terenurilor, finantate din bugetele acestora.

(3) În situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul
zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinţele de serviciu se pot construi
cu suprafeţe majorate cu până la 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr.1 la
L114/1996, iar peste aceasta limita, cu aprobarea Guvernului (alin.3, art.53,
L114/1996).

(4) Locuinţele de serviciu realizate în condiţiile legii, finanţate din bugetul de stat şi
din bugetul locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în
situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a
restrâns sau a încetat (alin.4, art.53, L114/1996).

Art.8 Locuinţele de intervenţie
(1) Locuinţa de intervenţie urmează regimul locuinţei de serviciu (alin.1, art.54,

L114/1996).
(2) Locuinţele de intervenţie se realizează o data cu obiectivul de investiţie şi se

amplasează în incinta acestuia sau în imediata apropiere (alin.2, art.54,
L114/1996).

(3) Locuinţele de intervenţie nu pot fi vândute chiriaşilor (alin.3, art.54, L114/1996).

Art.9 Locuinţa de necesitate
(1) Locuinţa de necesitate se finanţeaza şi se realizează în condiţiile stabilite pentru

locuinţa socială (alin.1, art.55, L114/1996).
(2) Locuinţa de necesitate se închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror

locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente,
sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de
utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri
ocupate de locatari (alin.2, art.55, L114/1996).

(3) Consiliul local Pecica poate declara, în cazuri de extremă urgenţă, drept locuinţe
de necesitate, locuinţele libere aflate în fondul de locuinţe sociale (alin.1, art.56,
L114/1996).

(4) Locuinţele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe
sociale (alin.2, art.56, L114/1996).

Art.10 Locuinţa de sprijin
(1) Locuinţele de sprijin aparțin domeniului public al orașului Pecica și nu pot fi
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înstrăinate de către acesta (art.561, L114/1996).

Art.11 Locuinţa de protocol
(1) Locuinţele de protocol sunt proprietate publică a statului (alin.1, art.57,

L114/1996).
(2) Locuinţele de protocol se amplasează numai în clădiri cu număr redus de

apartamente destinate acestei folosinţe (alin.4, art.59, L114/1996).
(3) Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decât cele

prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996.

Art.12 Așezări informale (anexa L 350/2001)
(1) Așezările informale reprezintă o grupare de minim 3 unități destinate locuirii,

dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau famili care fac parte din grupuri
vulonerabile definite conforme Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și care nu ai niciun drept asupra imobilelor
pe care le ocupă.

(2) Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau
rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau
realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și
caracteristicile socio-demografice generează excluziune socială, segregare și
marginalizarea socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren,
inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și
altele asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale
obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare și altele asemenea),
unele așezări informale pun in pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.

Art.13 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura

proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Pecica, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).

Art.14 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
(1) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi

amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.4, anexa la
OMS119/2014):

a) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,
remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere
auto.

(2) Unităţile, comerciale şi de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte care prin
natura lor pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin
producerea de zgomot, vibraţii, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se
amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele
locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii. Pentru
unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a noxelor,
astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare (alin.1-5, art.5,
anexa la OMS119/2014).

(3) Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin
aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei



249

din zona locuită (alin.6, art.5, anexa la OMS119/2014).
(4) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației

cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul (alin.1, art.6, anexa la
OMS119/2014):

a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii,
cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale,
puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică
pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu excepția celor care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot,
vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante;

b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize
medicale și puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor
de analize medicale, cabinete veterinare pentru animale de companie se
amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară
și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea
următoarelor condiții:

- să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform
reglementărilor legale în vigoare;
- să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
- să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților
desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor precum garaje, doar cu
acceptul asociației de locatari sau proprietari;

(5) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.10,
anexa la OMS119/2014).

(6) Parametrii sanitari ce trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor
sunt (alin.1, art.17, anexa la OMS119/2014):

a) suprafața minimă a unei camere 12 m2;
b) suprafața minimă a bucătăriei 5 m2;
c) înălțimea sub plafon 2,55 m.

(7) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie respectarea
art.17 şi 18 din anexa la OMS119/2014, dintre care precizăm:

a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu
deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită
ventilaţia naturală;

b) iluminatul natural în camere şi bucătărie trebuie să permită
desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

c) ventilaţia naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului
interior prin asigurarea următorilor parametrii:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată

prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin
conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui
spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie
să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei;

d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi
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a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime,
să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie
iluminat suficient;

- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se
pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze

riscuri de accidente.
Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel încât
să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea hidrotermică şi acustică
corespunzătoare (alin.1, art.19, anexa la OMS119/2014).

IV.B.2.2. Utilizare funcţională
Art.15 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea următoarelor:

- gospodării rezidențiale rurale individuale;
- locuinţe de vacanţă;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- instituţii publice, mic comerţ, servicii, dotări de cultură, culte, sedii de firme

(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.B.3 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale
- spaţii pentru parcare, garaje.

Art.16 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

(3) În zonele de protecție ale obiectielor construite protejate existente sau propuse a
fi incluse în LMI, nu se vor închide unghiuri de vedere spre acestea. În aceste
zone, autorizarea construcțiilor se va face doar în condițiile și cu Avizul Direcției
Județene pentru Cultură Arad.

(4) În cazul amplasării de anexe gospodărești, acestea vor respecta OMS 119/2014,
cu privire la apropierea de locuințe sau alte zone sanitare protejate.

(5) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,
reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.
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Art.17 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Serviciile şi dotările publice se amplasează de regulă, în urma elaborării şi

aprobării unor PUZ, după caz.

Art.18 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- locuire colectivă;
- anexe gospodărești (grajduri) pe parcele care nu dispun de suprafața

necesară respectării normelor sanitare pentru amplasarea platformelor
pentru dejecție. Se interzice dirijarea dejecțiilor spre domeniul public sau
spre alte proprietăți.

- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu

arhitectura existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin
dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii;

- gospodărie comunală.

IV.B.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.19 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(4) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(5) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii şi

recomandări privind orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată
constituite, vor fi reglementate în conformitate cu cap. IV.B.3 din prezentul
Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
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bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.20 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor

existente la drumurile publice dar nu mai mici decât gabaritele minime ale
drumurilor publice, prevăzute pentru traversarea intravilanului între gardurile sau
construcţiile amplasate în aliniament, care sunt: de 26m, în cazul DN și 24 m în
cazul D.J..

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:

- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.21 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea construcțiilor se va face de regulă cu respectarea configurației

arhitecturale existente, sau funcție de regulamentele aprobate ale parcelărilor.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retras față de acesta, după
cum urmează:

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- retragerea clădirilor este permisă doar dacă respectă coerența și
caracterul fronturilor stradale.

(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, cu condiţia marcării acestuia printr-o împrejmuire sau terasă,
conformată corespunzător cu aspectul zonei. Amplasarea se va face în urma
aprobării unui PUD.

Art.22 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Locuințele se pot amplasa în regim izolat, cu respectarea prevederilor Codului

Civil referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
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colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(2) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor
faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(3) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.

(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(5) Dacă tipologia zonei nu impune altfel, corpul principal al construcţiilor noi nu va
depăşi 1/3 din lungimea parcelei. După această limită se pot amplasa doar
construcţii anexe, cu respectarea Codului Civil referitor la vederea directă sau
piezişă, cele mici, parter, cu maxim 3 m înălţime putând fi amplasate chiar pe
limita posterioară sau laterală de proprietate.

(6) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

(7) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente
aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei, să
nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii
(demonstrată prin desfăşurări şi perspective stradale cuprinse în proiectul pentru
autorizarea construcţiei).

(8) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor
în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 capete UVM în
cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în
care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.1,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(9) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă
curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM
în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul
în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.2,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(10) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut în
ultimele două aliniate, adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la
o distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată
consumului uman (alin.3, art.15, anexa la OMS119/2014).

IV.B.2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
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Art.23 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.24 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.B.2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.25 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.26 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă

de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor
publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puţin 10
m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, coteţe, platforme
individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și
trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii
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fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei
vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră,
tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea
o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia.
Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea
cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar
deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice.
Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice
poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă
de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată,
impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului
animalelor (alin.2, art.27, anexa la OMS119/2014).

(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(3) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(4) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare
impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor și sursele
de apă în situațiile prevăzute de alin.1-2, art.15 din anexa la OMS 119/2014 și la
50 m în situația prevăzută la alin.3, art.15 din anexa la OMS 119/2014 (lit.e,
art.38, anexa la OMS119/2014).

(5) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.27 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.28 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.29 Parcelarea
(1) În general nu se va modifica structura generală a parcelarului, permiţându-se

doar dezlipiri sau alipiri pe lungimea parcelelor, cu excepţia celor de colţ, care pot
suferi dezlipiri şi pe latura scurtă cu acces la stradă; cele existente sunt
construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la prescripţiile RGU).
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(2) În toate zonele, suprafaţa parcelelor noi este recomanda a fi de minim 1000 mp;
parcelele existente mai mici de 1000 m și care se încadrează totuşi în restul
prescripţiilor legale sunt considerate construibile.

(3) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi
alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(4) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 8 m pentru clădirile înşiruite, minim 12 m pentru

clădirile cuplate sau izolate; se recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi
de minim 15 m;

- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.
(5) Se pot autoriza dezmembrări ale parcelelor existente cu condiţia îndeplinirii

obligaţiilor dimensionale din aliniatul precedent.
(6) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie

mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.30 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile

vor putea depăşi cu maxim două nivele înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru zonele rezidențiale rurale este

P.
(3) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) S+P+1E.
(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa.

Art.31 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază caracterul
general al zonei şi valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii.

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant  al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu acelaţi nivel

calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare;

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot
fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu
cu minim 3 m faţă de coama superioară sau limitele laterale ale
acoperişului, sau în podurile nemansardabile.

(2) Prescripţii referitoare la faţade:
- Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor
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scumpe (marmură, travertin, etc), la clădiri care nu au folosit astfel de
materiale înainte. Nobleţea faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei
generale, acurateţea detaliilor, etc.

- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit
gratiile montate la interior.

- Este interzisă prelungirea burlanelor construcțiilor amplasate la frontul
stradal, pe zonele verzi, pentru evacuarea apei de ploaie direct în rigolele
stradale deschise. Evacuarea se va face doar prin rigole deschise sau
acoperite proprii, amenajate între construcții și rigola principală stradală.

- În subzonele existente, clădirile noi vor ţine seama de scara arhitecturală a
faţadelor şi frontonurilor învecinate existente, de cadenţa, raportul plin-gol
şi caracteristicile clădirilor existente.

(3) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate din materiale ceramice

specifice zonei. Învelitorile din tablă se pot folosi la clădirile care au folosit
iniţial acest tip de material, cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de tablă sau
la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament. Este
permisă utilizarea sticlei în cazul serelor, verandelor pe faţadele dinspre
interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor și anexelor vor fi
realizate din acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi
tehnologie de acoperiş;

(4) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
obligatoriu caracterul unitar al zonei respective prin introducerea în regulamentele
aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi

menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.32 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.33 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.B.2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri
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Art.34 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

(6) Este permisă staționarea autoturismelor pe zona de acces la parcele, cu condiția
neocupării trotuarelor, a pistelor pentru biciclete și a carosabilului (inclusiv zona
sa de protecție) și doar acolo unde prospectul stradal o permite.

Art.35 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 20% pe fiecare parcelă.
(3) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 20% din suprafaţa totală a terenului;

(4) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.36 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, existente în zona de locuit, vor fi amenajate la standard

urban prin plantare şi/sau mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) vor

fi amenajate peisager sau urban.

Art.37 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma tipologiilor întâlnite în localitate, în
general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va depăși 2 m.
Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea totală să nu depășească 1,5 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.

(5) Împrejmuirile se vor fi conformate tipologiilor tradiţionale şi vor fi din materiale



259

tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).

IV.B.2.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.38 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- locuinţe individuale – POT max 30%

Art.39 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- locuinţe individuale – CUT max 0,6
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IV.B.3. IS – ZONE PENTRU INSTITUŢII ŞI SERVICII

IV.B.3.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine servicii şi instituţii publice și de interes public, plasate izolat în zona

rezidențială, precum și unități economice/servicii de tip terțiar, situate în general
pe traseul DN, la ieșirea spre PTF.

Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zona pentru instituţii şi servicii se înscrie în configurația de zone funcţionale:

- ISP_I – subzona pentru instituții și servicii publice și de interes public, în
clădiri dedicate situate izolat și în afara zonelor centrale, existente;

- IST – subzona de activități economice de tip terțiar, existente;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de instituții și servicii publice și servicii

terțiare.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

Art.5 Condiții sanitare generale
(1) Pentru unitățile sanitare cu servicii de spitalizare continuă care, prin specificul

activității lor, necesită condiții optime de igienă și confort pentru reducerea
riscurilor specifice, se asigură o zonă de protecție sanitară față de locuințe,
arterele de circulație cu trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin
studii de impact asupra stării de sănătate a populației. Fac excepție unitățile
cărora le este asigurată o zonă de protecție de minimum 50 m față de locuințe,
artere de circulație cu trafic intens (alin.1, art.14, anexă al OMS119/2014).

(2) Unităților sanitare cu servicii de spitalizare de zi, centrelor de sănătate, centrelor
de sănătate multifuncționale, creșelor, grădinițelor, școlilor, li se asigură o zonă de
protecție față de clădirile de locuit din vecinătate de minim 15 m sau stabilită prin
studii de impact asupra stării de sănătate a populației (alin.2, art.14, anexă al
OMS119/2014).

Art.6 Servicii sociale
(1) După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în (alin.3, art.30,

L292/2011):
a) servicii cu cazare:, pe perioadă determinată sau nedeterminată: centre

rezidențiale, locuințe protejate, internate de tip social, adăposturi de
noapte, etc;

b) servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la
domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță
socială, etc;
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IV.B.3.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) În subzonele ISP_I este permisă amplasarea oricăror instituții și servicii publice și

de interes public:
- construcții administrative
- construcții de cult
- construcții de cultură
- construcții de învățământ
- construcții de sănătate
- construcții de asistență socială
- poștă

(2) În subzonele IST este permisă amplasarea de unităţi de servicii şi comerţ de
interes general:

- construcții pentru administrarea afacerilor
- construcții financiar-bancare
- construcții comerciale en detail cu până la 1000 m2 arie desfășurată
- alimentație publică
- servicii cu acces public, profesionale, manufacturiere

(3) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-
edilitară.

(4) Este permisă amplasarea de spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie.
(5) Este permisă amplasarea de parcaje și garaje.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul

deţinătorilor de drum.
(2) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,

reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.

(3) Ateliere de întreținere auto-moto, parcaje și garaje, spălătorii chimice, să nu fie
dispuse la o distanță mai mica de 15 m de fațadele locuințelor sau dotărilor
publice, să nu aibă capacități care să genereze trafic intens, să nu polueze chimic
și fonic.

(4) Unitățile de alimentație publică, birturi și discoteci se vor amplasa la o distanță
mai mare de 100 m față de locașurile de cult;

(5) Unitățile de alimentație publică sau cele care produc poluare fonică amplasate în
imediata vecinătate a zonelor rezidențiale se recomandă a avea program de lucru
limitat pentru a nu deranja locuirea în timpul nopții.

(6) Amplasarea de locuințe este permisă doar în condițiile schimbării funcțiunii prin
PUZ.

Art.9 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc

pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului sau sunt
incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei.

(2) Este interzisă amplasarea de unităţi industriale, de depozitare şi agrozootehnice,
precum și gospodărie comunală;
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IV.B.3.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.11 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-
est sau sud-vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcțiile de cult, condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
(5) La construcţiile pentru cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu permite
o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere, rezolvările de
faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe, teatre şi săli polivalente
nu se impun condiţii de orientare;

(6) La construcţiile pentru învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest; bibliotecile,
sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile de sport vor avea
latura lungă orientată nord-sud;

(7) La construcţiile pentru sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi orientate

sud, sud-est, sud-vest;
(8) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.12 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare

Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun

altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
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(2) Retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă
coerența și caracterul fronturilor stradale.

(3) Stabilirea amplasamentului construcţiilor noi faţă de aliniament se va face, în caz
de nevoie, prin PUZ, după caz.

Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili, în caz de nevoie, prin PUZ, cu

respectarea următoarelor condiţii minimale:
- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din

înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.

IV.B.3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile se va stabili cu respectarea

următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

Art.16 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale se va stabili, respectând următoarele

condiţii:
- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.B.3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică, televiziune
prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Reţelele de alimentare cu gaze naturale şi CATV vor fi amplasate subteran.

Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea

intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.20 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor vor fi stabilite cu respectarea prevederilor art.30
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din RGU.
(2) În zonele existente parcelările noi vor respecta următoarele condiții minimale:

- front de minim 12 pentru construcții izolate sau cuplate;
- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;
- nu se admit parcelări pe adâncimea parcelei, permiţându-se doar dezlipiri

sau alipiri ale frontului stradal al parcelelor, cu excepţia celor de colţ, care
pot suferi dezlipiri şi pe latura scurtă cu acces la stradă; cele existente
sunt construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la
prescripţiile RGU).

Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălțimea construcțiilor va prelua înălțimea medie a construcțiilor învecinate.
(2) Regimul de înălțime maxim admis este de P+2E, cu gabarite ale nivelelor în

conformitate cu zona, dar nu mai mult de 3,5 m.
(3) Fac excepție de la regula de mai sus construcțiile de cult.

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) Aspectul exterior al construcţiilor va fi reglementat avându-se în vedere stabilirea

unor criterii de apreciere legate de:
- conformarea construcţiilor
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

(4) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în
volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

(5) În zonele de protecție ale obiectielor construite protejate existente sau propuse a
fi incluse în LMI, nu se vor închide unghiuri de vedere spre acestea. În aceste
zone, autorizarea construcțiilor se va face doar în condițiile și cu Avizul Direcției
Județene pentru Cultură Arad.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.B.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură minimal,

în interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.
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Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.

(2) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 20% pe fiecare parcelă privată și 25% pe
cele publice.

Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţii libere vor fi amenajate urban sau peisager.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.

IV.B.3.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 40%

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1
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IV.B.4. ID – ZONE PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE DEPOZITARE

IV.B.4.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine terenuri destinate producţiei industriale, serviciilor de tip industrial și

cvasiindustrial şi depozitării, toate fără risc de poluare.

Art.2 Parcuri industriale
(1) Parcul industrial de tip green field, agroparc, ştiinţifico-tehnologic, tehnologic,

business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, iniţiat de fondatori reprezintă
terenul aferent şi infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja
existente; după caz, proprietatea rezidenţilor parcului industrial poate include,
acolo unde este cazul, şi alte imobile proprietatea unor terţi, ce reprezintă zona
astfel delimitată în cadrul căreia se desfăşoară activităţi economice, de cercetare
ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică,
agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., într-un regim de facilităţi
specifice, de către rezidenţii parcului, cu respectarea întocmai a principiilor
înscrise la art. 2 a L186/2013.

(2) Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplinește, în mod
cumulativ următoarele condiții (alin.2, art.5, L 186/2013):

a) terenul este proprietate tabulară sau în concesiune ori se află în
administrarea/folosința fondatorului, administratorului parcului sau a
rezidenților parcului industrial;

b) are acces la un drum european și/sau național și/sau județean și/sau
șosele ocolitoare de centură;

c) are o suprafață compactă, cu excepția suprafețelor traversate de căi de
transport suprafață de minimum 5 ha;

d) nu este afectat de nici o sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de
proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de
executare silită, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum și a
oricăror ipoteci constituite în favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat
membru al UE, în vederea garantării rambursării unor credite bancare
contractate de către administratorul parcului, în vederea finanțării
investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a
infrastructurii parcului industrial.

(3) Titlul de parc industrial se eliberează administratorului parcului în baza ordinului
MDRAP sau în cazul vechilor platforme industriale privaticate, conform unei HG,
pe concept de parc industrial, prin HG sau legi speciale. (alin.1, art.9, L
186/2013).

Art.3 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi industriale şi depozitare este compusă din următoarele:

- ID – zona de unităţi industriale, depozitare şi servicii industriale și
cvasiindustriale;

- ID_PUZ – zona de unităţi industriale, depozitare şi servicii industriale și
cvasiindustriale pe care s-a aprobat un PUZ;

(2) În zonele cu PUZ aprobat, se vor respecta toate reglementările aprobate astfel.

Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de unităţi industriale şi de depozitare

nepoluante.
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Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt serviciile comerciale, legate de

activitatea productivă şi de amplasarea pe căi de circulaţie rutieră importante
(stații PECO, garaje și parcări în incinta unității, unități de garare și reparaje utilaje
agricole, atelier mecanic, unități comerciale de desfacere a produselor proprii,
grupuri sociale, birouri, sedii de firmă).

IV.B.4.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) În zonele ID este permisă amplasarea oricăror tipuri de mici unităţi destinate

industriei şi depozitării nepoluante.
(2) Este permisă amplasarea unităţilor complementare destinate comerţului şi

serviciilor.
(3) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(4) Este permisă amplasarea de garaje și parcaje.
(5) Este permisă amplasarea și amenajarea de spații verzi.

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zone de protecție ale culuarelor tehnice se

vor autoriza cu avizul detinătorilor de rețele.

Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de deşeuri industriale.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță, fiind permise

doar cele de serviciu și protocol.

IV.B.4.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:

- lucrări edilitare
- spaţii verzi
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- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.12 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

(3) Sunt interzise amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de
producție, comerciale, și de prestări servicii specificate la art.5, alin.1 din anexa la
OMS119/2014, în interiorul teritoriilor protejate, cu excepția zonelor de locuit
(alin.3, art.16, anexa la OMS119/2014).

Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziţia clădirilor faţă de aliniament va respecta aliniamentele deja existente sau

prescripțiile din PUZ-urile aprobate .
(2) În cazul în care nu există un aliniament, poziţia faţă de aliniament se va stabili

după criterii funcţionale.

Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului

civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.
(2) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi

egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.B.4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate

astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.
(2) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile

publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.16 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.
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(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.B.4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să

prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.20 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de

2500 mp.
(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să

respecte prevederile art.30 din RGU.

Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile

tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E. Înălțimea maximă a construcțiilor va fi

de maxim 16 m.
(3) În zonele reglementate, înălţimea construcţiilor este cea stabilită prin PUZ.

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.
(2) La eliberarea certificatului de urbanism, se va avea în vedere determinarea

aspectului clădirilor din următoarele puncte de vedere:
- conformarea construcţiei
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.
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Art.23 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.24 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.B.4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.25 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.26 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.27 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.28 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.

IV.B.4.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.29 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.30 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.B.5. AA – ZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE

IV.B.5.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde terenuri destinate construcţiilor necesare exploatării agricole și

zootehnice, servicii pentru agricultură și conexe acesteia, incluse în intravilan. În
principal este vorba despre construcţii destinate adăpostirii utilajelor agricole,
depozite cu caracter agricol, ateliere pentru utilaje agricole, și ferme mici agricole,
zootehnice sau mixte.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei o reprezintă unităţile agricole și zootehnice.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt unităţile prestatoare de servicii în

agricultură, unităţi industriale şi de depozitare mici, servicii şi comerţ precum şi
dotări sociale ale unităţilor agricole.

IV.B.5.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea executării construcţiilor cu următoarele destinaţii:

- în toate zonele sunt permise exploataţii agricole;
- în toate zonele sunt permise servicii pentru agricultură;
- în toate zonele sunt permise unităţi de prelucrare a produselor agricole;
- unități de defacere a produselor proprii;
- în toate zonele sunt permise dotări sociale ale exploataţilor agricole;
- lucrări de echipare tehnico-edilitară;
- parcaje, garaje.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizația de construire se va emite cu avizul administratorului drumului public

de acces.
(2) Unitățile agricole și zootehnice și cele de prelucrare a produselor agro-

alimentare și zootehnice, se pot amplasa cu respectarea normelor minimale
de protecție sanitară cele stabilite prin art.11 al Ordinului 119/2014 al
Ministrului Sănătății cuprinse și în cap. VI.4.3 din prezentul Regulament.

(3) Locuirea este permisă doar dacă nu este permanentă, este legată de activitatea
principală agricolă și în condițiile în care respectă normele sanitare.

Art.6 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii destinate unor unităţi care pot produce

poluarea solului, aerului sau a pânzei freatice.
(2) Se interzice amplasarea oricăror obiective în zone de protecție sanitară, cu

excepția celor destinate personalului de întreținere și intervenție.
(3) Este interzisă amplasarea de orice alte zone în afara celor menţionate la art 4-5.
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IV.B.5.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.5.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili, după caz prin certificatul de

urbanism. Acolo unde este necesară întocmirea prealabilă a unui PUD,
amplasarea faţă de aliniament se va stabili prin această documentaţie.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare de proprietate se va stabili prin

certificatul de urbanism, iar acolo unde este necesară întocmirea unui PUD, se va
face prin această documentaţie.

(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea
normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.

(3) Indiferent de modul de stabilire a retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare
de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:

- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;

- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.B.5.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile

directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.13 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese

pietonale directe din drumurile publice.
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IV.B.5.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Unitățile de prelucrare a produselor alimentare pot fi autorizate numai dacă se

asigură utilități tehnico-edilitare conform normelor tehnice în viguare, a normelor
sanitare și de protecție a mediului.

(2) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(3) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.5.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă cu condiţia asigurării pentru parcelele noi

înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) Pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime maxim este P+2E,
16m total.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
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(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera
publică

IV.B.5.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul

parcelei parcaje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată

prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie (situate de obicei înspre
drumurile publice sau celelalte funcţiuni).

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.B.5.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.B.6. CC – ZONE PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ȘI TRANSPORTURI

IV.B.6.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată în principal comunicaţiei principale rutiere, și dotărilor pentru

transportul rutier din cadrul intravilanului şi conţine amenajarea căilor de
comunicaţie pentru toţi participanţii la aceste tipuri de trafic trafic:călători,
autovehicule, ciclişti şi pietoni inclusiv cei cu dizabilități, sau care folosesc
mijloace specifice de deplasare.

Art.2 Drumurile
(1) Drumurile publice sunt căi de comunicație terestră special amenajate pentru

circulația vehiculelor și pietonilor.
(2) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura și

infrastructura drumului, podurile, podeţele, rigolele, viaductele, pasajele
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, și alte lucrări de artă,
construcţiile de apărare , protecție şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti,
locurile de parcare, oprire şi staţionare, stațiile de taxare, bretelele de acces, ,
drumurile tehnologice pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de
semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente
de transport și instalațiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile
cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între
autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele de protecție a mediului,
terenurile şi plantaţiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puţin
zonele de protecţie (alin.3, art.2, OG43/1997).

(3) Ampriza drumului este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului, în secţiunea transversală, măsurată în proiecţie orizontală.

(4) Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amenajării
drumului, destinate amplasării semnalizărilor rutiere, a plantaţiilor sau altor
activităţi şi amenajări legate de exploatarea drumului.

(5) Zona drumului public este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările
aferente, constituită din 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 în intravilan.

(6) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de
circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism, cu avizul administratorului drumului
(alin.3, art.19, OG43/1997).

Art.3 Străzile
(1) Ierarhizarea străzilor din intravilanul propus s-a făcut după criterii urbane, acestea

fiind categorisite în străzi de categoria a III-a (cu 2-4 benzi) şi categoria a IV-a (cu
1-2 benzi).

(2) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,
trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti,
suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele
de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără
canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate
(alin.1, art.19, OG43/1997).

Art.4 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona este formată din următoarele tipuri de zone funcţionale:
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- CCR – zona pentru circulații rutiere;
- CCR_S – zona pentru dotări de transport rutier;

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de căi de comunicaţie şi unităţi de

transporturi aferente.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În toate zonele sunt admise reţelele tehnico-edilitare și spații verzi.
(2) În zona CCR_S este permisă amplasarea de funcțiuni conexe de tip servicii

conexe transporturilor (reparatii auto, spălătorii auto).

IV.B.6.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) În zonele CCR este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate căilor

de comunicaţie şi transporturilor, auto.
(2) În zonele CCR_S este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate

căilor de comunicaţie şi transporturilor, auto.
(3) Este permisă amplasarea de zone verzi de protecţie, aliniamente de protecţie şi

lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive.
(4) Este permisă amplasarea de mobilier urban şi construcţii mici provizorii, înscrise

în atmosfera zonei, destinate comerţului mic alimentar sau nealimentar.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în zona drumului public este permisă cu

avizul administratorului de drum.
(2) Drumurile de interes național , județene și comunale îşi păstrează categoria

funcţională din care fac parte și sunt considerate continue și atunci când
traversează localitățile, servind totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor
acestora în traversarea orașului Pecica se poate face numai cu acordul
administratorului drumului considerat continuu, în concordanţă cu planul
urbanistic aprobat. (art.11, OG43/1997).

(3) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum și la trecerile de nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum și după caz, acordul
administratorului de infrastructură feroviară (art.30, OG43/1997).

(4) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de
siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor clădiri sau amenajări având altă destinaţie decât

una din cele menţionate în ultimele două articole.
(2) Este interzisă executarea de împrejmuiri pe zonele verzi de aliniament ale

profilelor stradale.
(3) Nu se admite amenajarea de spații de parcare destinate utilajelor agricole în

profilele stradale; acestea vor fi parcate doar în curțile gospodărești proprii.
(4) Este interzisă prelungirea burlanelor construcțiilor amplasate la frontul stradal, pe

zonele verzi, pentru evacuarea apei de ploaie direct în rigolele stradale deschise.
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Evacuarea se va face doar prin rigole deschise sau acoperite, proprii, amenajate
între construcții și rigola principală stradală.

(5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrări de artă aferente
acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri,
afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și
autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de
administratorul drumului respectiv (alin.5, art.27, OG 43/1997).

(6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG 43/1997).

(7) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță în localități mai mică
de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție (pct.a), alin.8,
art.27, OG 43/1997).

(8) În zonele protejate ale localităţii se va urmări descurajarea sau interzicerea
circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere
corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al Poliţiei rutiere (art.34,
OG43/1997).

IV.B.6.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Orientarea dormitoarelor sau a încăperilor de locuit din locuinţele de serviciu va

asigura însorirea lor pe o durată de  minim 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă.

Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare.

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje.

(3) Se vor avea în vedere respectarea propunerilor din planşele de Reglementări
urbanistice propuse, în ceea ce privește gabaritele străzilor noi.

IV.B.6.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă se asigură

accese carosabile directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.
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Art.13 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă

se asigură accese pietonale directe din drumurile publice.

IV.B.6.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau

electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(2) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.6.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Este permisă parcelarea sau alipirea de parcele, pe criterii funcționale.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) În zonele CCR_S, pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime
maxim este P+1E cu max.7,5m la cornișă.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera
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publică, la un standard urban.

IV.B.6.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Este obligatorie amenajarea de parcaje în cazul clădirilor administrative sau

sociale din zonele CCR_S. Acestea vor fi dimensionate conform destinaţiei
clădirii, respectând normele de alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa
2.5. la prezentul regulament.

(2) Zonele CCR_S sunt destinate în principal staționării vehiculelor de transport;
incintele acestora se vor amenaja ca atare.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) În subzona CCR_S se va prevedea un cuantum de 20% spații verzi.

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.24 Împrejmuiri
(1) În cazul zonei CCR_S se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau

din garduri vii.

IV.B.6.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCR_S se va face doar dacă

procentul de ocupare al terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 40%

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCR_S, se va face doar dacă

valoarea coeficientului de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă
după cum urmează:

- CUT max 1
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IV.B.7. SV – ZONE PENTRU SPAȚII VERZI AMENAJATE CU ACCES PUBLIC
NELIMITAT, SPORT ȘI AGREMENT PUBLICE ȘI/SAU PRIVATE

IV.B.7.1. Generalităţi
IV.B.7.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona are un pronunţat caracter peisager și de loisir public și/sau privat.

IV.B.7.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.2 Tipuri de subzone funcţionale
(1) Zonele și subzonele funcționale sunt următoarele:

- SVP – zona pentru parcuri-grădini publice și scuaruri cu acces public
nelimitat;

- SVPR – zona de spații verzi publice aferente arterelor de circulație.
- SVS – zona pentru dotări sportive publice sau/și private;
- SVA – zona pentru agrement public sau/și privat.

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonelor SVP și SVPR este de zone verzi amenajate.
(2) Funcțiunea dominantă a zonei SVS sunt dotările sportive.
(3) Funcțiunea dominantă a zonei SVA sunt dotările de agrement.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise în SVS și SVA sunt cele indispensabile

exploatării zonei (ex: birou administraţie, vestiare, depozite unelte, alimentație
publică, etc).

(2) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(3) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(4) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

IV.B.7.1.3. Prescripții generale
Art.5 Clasificarea spaţiilor verzi
(1) Spaţiile verzi din intravilanul localității Turnu se clasifică în (art.3, L24/2007):

a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii
plantate);

b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
- zonele verzi aferente dotărilor publice – creşa, grădiniţa, şcoala,

unităţi sanitare, alte instituţii, edificii de cult, cimitire;
- spații verzi pentru agrement: baze de agrement, baze sportive;

c) culuare de protecție față de infrastructura tehnică;
(2) În sensul legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii (art.4,

L24/2007):
a) parcul este un spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum de 1 ha, format

dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotîri și
echipări destinate activităților cultural educative sportive sau recreatice
pentru populație;

b) scuarul este un spaţiu verde, cu suprafaţa mai mica de 1 ha, amplasat în
cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele
unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive,
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de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;
c) fâşie plantată este o plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi

calitaţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de
apă;

d) culuare de protecție față de infrastructura tehnică sunt plantații realizate
de-a lungul căilor de circulație sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat
de poluare, în vederea ameliorării calității mediului și protejării
infrastructurii aferente;

Art.6 Administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
(1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritaţile

administratiei publice locale Pecica şi de alte organe împuternicite în acest scop
(alin.1, art.8, L24/2007).

(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de
către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare (alin.2, art.8, L24/2007).

(3) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii
acestora (alin.1, art.12, L24/2007).

(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora (alin.2, art.12, L24/2007).

(5) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea
apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor
pluviale (alin.4, art.12, L24/2007).

(6) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul străzilor, pe terenurile din zonele urbane, este interzisa
intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a
ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranţa traficului pietonal şi rutier, a
imobilelor aflate în apropiere (alin.5, art.12, L24/2007).

(7) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să ţina evidenţa
spaţiilor verzi de pe teritoriul sau administrativ, prin constituirea registrului local al
spaţiilor verzi, pe care îl actualizează ori de câte ori intervin modificări (alin.1,
art.16, L24/2007).

(8) Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele
de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină
pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană (art.62, OUG195/2005).

(9) Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în
grădini şi parcuri de agrement, ca bunuri de patrimoniu natural floristic, faunistic,
geologic, paleontologic, minerelogic şi de altă natură, măsurile necesare de
protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora
(alin.5, art.26, OUG57/2007).

Art.7 Amplasarea zonelor destinate odihnei şi recreerii
(1) Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele

mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief
variat şi altele (art.7, anexa la OMS119/2014).

Art.8 Proiectarea şi execuţia spaţiilor verzi
(1) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul

arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier (alin.2, art.11,
L24/2007).
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(2) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier şi floricol, adaptat climei,
provenit din pepiniere şi alte plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile
lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afecteaza
sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă (alin.3, art.11,
L24/2007).

Art.9 Modificarea spaţiilor verzi
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor

administraţiei publice locale Pecica, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice
(alin.1, art.18, L24/2007).

(2) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde (alin.3, art.18,
L24/2007).

(3) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se
poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare (alin.4,
art.18, L24/2007).

(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea
spaţiilor verzi definite prin L24/2007 (alin.5, art.18, L24/2007).

(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel
cum acestea sunt prevăzute de L33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice locale şi
instanţelor judecătoreşti (alin.6, art.18, L24/2007).

(6) Prin excepţie de la aliniatul anteprecedent, se pot amplasa pe un spaţiul verde:
alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii
pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu,
pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere (alin.7, art.18, L24/2007).

(7) Tot prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi grădinile
amenajate ca şi grădini zoologice, îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi (alin.8, art.18, L24/2007).

IV.B.7.2. Utilizare funcţională
Art.10 Utilizări permise
(1) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(2) Este permisă amplasarea de spaţii de joacă pentru copii, în orice zonă

funcţională.
(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Este este permisă amplasarea funcţiunilor specifice de parc: pavilioane, bănci,

alei, pergole, oglinzi de apă, fântâni arteziene, mobilier urban.
(6) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la

starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate
de proprietarul construcţiei (alin.1, art.9, L24/2007).

(7) În zona SVS, este permisă amplasarea de dotări sportive: terenuri de sport și
amenajări aferente (tribune, vestiare, case bilete, etc), săli de sport și dotări
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conexe și altele asemenea;
(8) În zona SVA, este permisă amplasarea de dotări de agrement: areale de

agrement, bălți de pescuit și amenajări aferente (vestiare, case bilete, alimentație
publică, etc) și altele asemenea.

Art.11 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa locuri speciale pentru picnic, doar în arealele special amenajate,
conform legii.

(4) Amenajarea fostelor gropi de depozitare deșeuri se pot amenaja doar după cel
putin 30 de ani de la închidere și ecologizare, conform cu avizul DSP Arad.

(5) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(6) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
L24/2007).

(7) La autorizarea executării construcţiilor în zonele de protecție a zonelor construite
protejate existente sau propuse spre a fi incluse în LMI se va obține obligatoriu
Avizul Direcției Județene pentru Cultură Arad.

Art.12 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.13 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare, gospodărie comunală.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;
(3) În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea (art.7, anexa la

OMS119/2014):
- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri

solide.

IV.B.7.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.7.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.14 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o
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abatere de maxim 15o.

Art.15 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.16 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.

Art.17 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

a) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

b) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.B.7.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.18 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

Art.19 Accese pietonale
(1) Se vor asigura în toate cazurile cu putinţă piste de biciclişti în profilele stradale şi

în toate zonele.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.B.7.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.20 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

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

Art.21 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.
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Art.22 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

Art.23 Dotări sanitare minimale obligatorii
(1) În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se

asigure (art.8, anexa la OMS119/2014):
a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor;
c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale

sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de
mediu;

d) spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de
colectare a dejecţiilor acestora;

e) bănci şi spaţii amenajate pentru picnic.

IV.B.7.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.24 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri ce rezultă din logica situațiilor.
(2) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.25 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau prin PUZ,

acolo unde este cazul (adică în zonele SVS și SVA).
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+2E.

Art.26 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.27 Întreţinerea construcţiilor
Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în
special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.B.7.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.28 Parcaje
(1) Nu sunt permise amenajări de parcaje de folosință private în detrimentul spațiilor

verzi publice.
(2) Este permisă parcarea autovehiculelor private pe accesele din drumul public, cu

condiția ca acestea să nu impieteze traficul rutier, ciclist sau pietonal.
(3) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

Art.29 Spaţii verzi şi plantate
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(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.
(3) Cuantumul minim de spații verzi va fi de minim:

- 90% pentru SVP;
- 75% pentru SVS;
- 60% pentru SVA public;
- 80% pentru SVA privat;

Art.30 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.31 Împrejmuiri
(1) În zonele SVP și SVPR sunt interzise împrejmuirile.
(2) În zonele SVS și SVA se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau din

gard viu.

IV.B.7.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.32 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- zonele SVP și SVPR - POT max 0%
- zonele SVS și SVA - POT max 10%

(2) Mobilierul urban poate ocupa max 10%.

Art.33 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- zonele SVP și SVPR - CUT max 0
- zonele SVS și SVA - CUT max 0,2

(2) În orice situație, în zonele SVS și SVA, CUT nu va depăși 0,25.
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IV.B.8. TDS_MAI – ZONA CU DESTINAŢIE SPECIALĂ MAI

IV.B.8.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine două obiective ale MAI: Sediul Poliției de Frontieră și Punctul de

trecere a Frontierei precum și Fostul sediu al Poliției de Frontieră Turnu, aflate pe
DN7B, la granița cu Ungaria.

(2) Sediul Poliției de Frontieră și Punctul de Trecere a Frontierei Turnu este cuprinsă
în CF 307086 și are o suprafață totală de 5,25 ha.

(3) Fostul sediu al Poliției de Frontieră este amplasat tot pe DN7B, și are o suprafață
totală de 1,2 ha.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de puncte de obiective MAI legate de

trecerea frontierei.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.B.8.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zona TDS_MAI, administrația publică locală va solicita, conform

prevederilor legale, prin Certificatele de Urbanism eliberate, obținerea
avizului MAI pentru documentațiile de urbanism și emiterea autorizațiilor de
construire pentru investițiile situate în vecinătatea obiectivelor MAI
(parcelele de vis-a vis, și cele adiacente lateral și spate în intravilan, iar în
extravilan 2400 m).

(2) Autorizarea executării construcțiilor cu caracter special se realizează
conform procedurii comune aprobată prin Ordinul 2212/21.02.2018.

Art.6 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.B.8.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.8.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Conform normelor specifice în vigoare.
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Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.B.8.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.13 Accese pietonale
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.B.8.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.B.8.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

IV.B.8.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.20 Parcaje
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.21 Spaţii verzi şi plantate
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.22 Spaţii libere
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.23 Împrejmuiri
(1) Conform normelor specifice în vigoare.
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IV.B.8.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.24 Procentul de ocupare al terenului
(1) Conform normelor specifice în vigoare.

Art.25 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Conform normelor specifice în vigoare.
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IV.B.9. GCC – ZONA PENTRU CIMITIRE

IV.B.9.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine cimitirele din localitate.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de gospodărie comunală-cimitire.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt:

- capele, clădiri administrative și anexe ale cimitirelor
- spaţii verzi şi plantate;
- echipare tehnico-edilitară.

IV.B.9.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasare de morminte și monumente funerare.
(2) Este permisă amplasarea de capele mortuare, clădiri administrative și anexe ale

cimitirelor.
(3) Este permisă amplasarea de spații verzi și plantate.
(4) Este permisă amplasarea de echipare tehnico-edilitară.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea unor construcţii şi amenajări în zona drumului public este permisă cu

avizul deţinătorului de drum.

Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă utilizarea terenurilor în alte scopuri decât cele legate de destinaţia

lor actuală.

IV.B.9.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.9.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.7 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului.

Art.8 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumului este permisă autorizarea lucrărilor de echipare

edilitară, spaţii verzi, trotuare şi parcaje.

Art.9 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Construcțiile noi vor respecta în primul rând aliniamentele existente.
(2) În cazul cimitirelor, amplasarea faţă de aliniament se va stabili printr-un plan de

specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

Art.10 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelelor va respecta Codul Civil.
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(2) În cazul cimitirelor, amplasarea în interiorul parcelei se va stabili printr-un plan de
specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

IV.B.9.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.11 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile în interiorul platformelor de gospodărie

orășenească și a cimitirelor.

Art.12 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcelă conformate astfel încât să

permită circulaţia persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice
de deplasare.

IV.B.9.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.13 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Prin grija Primăriei se va asigura racordarea dotărilor (capele, etc.) la reţelele

tehnico-edilitare necesare (apă, canalizare şi electricitate).

IV.B.9.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.14 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri, cu condiția respectării RGU.
(2) În cazul cimitirelor, forma şi dimensiunile parcelelor se vor stabili de către Primărie

în funcţie de nevoi, printr-un proiect de specialitate.

Art.15 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili printr-un certificat de urbanism.
(2) Nu se va depăși în nici un caz regimul P+E, excepție putând face, ca înălțime,

capelele mortuare.

Art.16 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va urmări ca aceasta să nu altereze prin aspect

imaginea urbană.

Art.17 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor, mormintelor, monumentelor şi aleilor

din cimitire, în acord cu decenţa locului.

IV.B.9.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.18 Parcaje
(1) La intrarea în cimitire se vor asigura spaţii de parcare. În măsura posibilităţilor

acestea se vor amplasa în interiorul incintelor.
(2) Se vor asigura zone de staţionare a vehiculelor mortuare în zona intrării în

cimitire.

Art.19 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe destinate amenajării cimitirelor

cu spaţii verzi, reprezentând minim 20% din suprafaţa zonei.
(2) Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. Între morminte şi
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gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 m (art.84, anexa la
OMS119/2014).

Art.20 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere vor fi amenajate peisager, sau urban.

Art.21 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile la drumurile publice ale cimitirului sunt obligatorii şi nu trebuie să

depăşească 2 m măsuraţi de la nivelul trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor
depăşi 2,5 m. Partea opacă a împrejmuirii va avea înălţimea maximă de 1 m
măsurat de la nivelul trotuarului.

(2) Aspectul împrejmuirii se va supune aceleiaşi exigenţe ca şi în cazul aspectului
exterior al clădirilor.

(3) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu.

IV.B.9.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.22 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- GCC (cimitire) – POT max 2% (clădiri)

Art.23 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- GCC (cimitire) – CUT max 0,04 (clădiri)
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IV.B.10. TE – ZONE PENTRU ECHIPARE EDILITARĂ

IV.B.10.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine construcţii şi rețele tehnico-edilitare sau de producere a energiilor

regenerabile.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona conţine următoarele zone funcţionale:

- TE – zonă pentru echipare edilitară generală;
- TE_PUZ – zonă pentru echipare edilitară (energii regenerabile) pe care s-a

aprobat un PUZ;
- TEET_I – zonă pentru telecomunicații, situate în zone cu alt caracter

(rezidențial);

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Zonele TE și TEET_I sunt destinate echipării tehnico-edilitare.
(2) În zona TE_PUZ funcțiunea dominantă este producerea de biogaz din biomasă.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt admise spaţii verzi şi plantate.
(2) În zona TE_PUZ este permisă amplasarea clădirilor complementare

administrative.

IV.B.10.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-edilitară

funcție de fiecare zonă specifică în parte (alimentări cu apă, canalizare menajeră
și pluvială, gaze naturale, energie electrică și telecomunicații, energii regenerabile
– biomasă, solare, stații pompare ANIF) şi dotărilor sociale strict legate de
funcţionarea acestora (case de paznic, birouri, ş.a.).

(2) În zona TE_PUZ este permisă amplasarea tipurilor de clădiri din PUZ aprobat.
(3) Este permisă amplasarea de spaţii verzi şi plantaţii de protecţie.
(4) Este permisă amplasarea de parcaje publice.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zona de protecţie a drumurilor, autorizarea lucrărilor este permisă cu avizul

deţinătorului de drum.
(2) În zonele de protecţie sanitară se va respecta legislaţia în vigoare şi normele

prevăzute la cap. VI.4. al prezentului regulament.
(3) Amplasarea obiectivelor de echipare edilitară se face numai pe baza şi în

condiţiile avizelor şi acordurilor de mediu, după caz.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi cu altă destinaţie decât una din cele

menţionate la art.5 Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
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IV.B.10.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.10.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede amplasarea birourilor spre sud.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- echipamente tehnico-edilitare;
- trotuare;
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) În zona TE_PUZ, conform prevederilor PUZ.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) În zona TE_PUZ, conform prevederilor PUZ.

IV.B.10.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice dimensionate

pentru a permite accesul autospecialelor în caz de incendiu.

Art.13 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe la toate clădirile, conforme cu destinaţia

lor.

IV.B.10.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Se vor respecta condiţiile din art. 27 din RGU.

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor publice existente se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu deţinătorii reţelelor.

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea intră

în proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.10.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor
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Art.17 Parcelarea
(1) Dezmembrările noi vor ţine cont de asigurarea accesului direct dintr-un drum

public.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) În TE_PUZ, conform PUZ aprobat.
(2) Nu se va depăși în nici un caz regimul P+2E.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Construcțiile de vor conforma condițiilor tehnologice .

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea elementelor ce participă la atmosfera publică, vizibile

din spaţiul public.

IV.B.10.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Este interzisă amplasarea de locuri de staţionare a autovehiculelor de intervenţie

tehnică specifică în cadrul domeniului public.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Cuantumul minim de spații verzi pe parcelă: 20%.

Art.23 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public vor fi tratate peisager sau urban.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau prin gard viu, dacă

necesităţile tehnologice nu impun altă soluţie.

IV.B.10.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2
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IV.B.11. THI – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE

IV.B.11.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată cursurilor de apă locale, care traversează localitatea, a celor

destinate apelor stătătoare și a canalelor de desecare din intravilan.

Art.2 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona de terenuri de sub ape este formată din următoarele zone funcţionale:

- THIR – zonă pentru ape curgătoare;
- THIF – zona pentru sisteme de desecare.

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de terenuri sub ape.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt zonele verzi.

IV.B.11.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea terenurilor strict pentru cursurile de apă sau canalele de

desecare.
(2) Este permisă amplasarea de podeţe auto şi pietonale.
(3) Este permisă întubarea cursurilor de apă în intravilan, pe baza de proiecte de

specialitate.
(4) Este permisă construirea de sisteme de protecție împotriva inundațiilor înscrise în

atmosfera urbană.
(5) Sunt permise plantări de arbori mari în malurile cursurilor de apă.

Art.6 Utilizări permise cu condiții
(1) Este interzisă obstrucţionarea în orice mod a profilului transversal sau longitudinal

al cursurilor de apă sau canalelor de deseacare.
(2) Orice intervenție asupra cursurilor de apă se face cu avizul administratorului

acestora.
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IV.B.12. U_LI_R – ZONA DE URBANIZARE PENTRU LOCUINȚE
INDIVIDUALE CU CARACTER RURAL

IV.B.12.1. Generalităţi
IV.B.2.1.1. Introducere

Art.1 Caracterul zonei
(1) Caracterul zonei este de urbanizare nouă cu locuințe cu caracter rural -

gospodării individuale mici (max P+1E).

Art.2 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere

de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).

(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând
exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.

(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de sprijin, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(5) Funcţie de modul de constituire funcţional-volumetrică, locuinţele pot fi constituite
în locuinţe individuale (unifamiliale) – amplasate izolat, cuplat sau înşiruit.

(6) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.

IV.B.2.1.2. Zone și subzone funcționale

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire individuală și gospodării

aferente rurale.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură);
- comerț en detail de mică anvergură;
- activități terțiare de mică anvergură;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

IV.B.2.1.3. Prescripții generale

Art.5 Locuinţele sociale
(1) Locuinţele sociale de pe raza localității Turnu aparţin domeniului public al orașului

(art.39, L114/1996).
(2) Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinând orașului Pecica
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(art.40, L114/1996).

Art.6 Locuinţele de serviciu
(1) Locuinţele de serviciu finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul local se

realizează cu respectarea suprafetei utile şi a dotărilor, în limita suprafeţei
construite pe apartament, potrivit anexei nr.1 la L114/1996 (alin.1, art.53,
L114/1996).

(2) Locuinţele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmează (alin.2, art.53,
L114/1996):

a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, pentru locuinţele finanţate de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, cu asigurarea viabilizării terenurilor, potrivit prevederilor
art.12, din L114/1996;

b) pe terenurile aparţinând agenţilor economici, pentru locuinţele şi lucrările
de viabilizare a terenurilor, finantate din bugetele acestora.

(3) În situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul
zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinţele de serviciu se pot construi
cu suprafeţe majorate cu până la 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr.1 la
L114/1996, iar peste aceasta limita, cu aprobarea Guvernului (alin.3, art.53,
L114/1996).

(4) Locuinţele de serviciu realizate în condiţiile legii, finanţate din bugetul de stat şi
din bugetul locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în
situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a
restrâns sau a încetat (alin.4, art.53, L114/1996).

Art.7 Locuinţele de intervenţie
(1) Locuinţa de intervenţie urmează regimul locuinţei de serviciu (alin.1, art.54,

L114/1996).
(2) Locuinţele de intervenţie se realizează o data cu obiectivul de investiţie şi se

amplasează în incinta acestuia sau în imediata apropiere (alin.2, art.54,
L114/1996).

(3) Locuinţele de intervenţie nu pot fi vândute chiriaşilor (alin.3, art.54, L114/1996).

Art.8 Locuinţa de necesitate
(1) Locuinţa de necesitate se finanţeaza şi se realizează în condiţiile stabilite pentru

locuinţa socială (alin.1, art.55, L114/1996).
(2) Locuinţa de necesitate se închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror

locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente,
sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de
utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri
ocupate de locatari (alin.2, art.55, L114/1996).

(3) Consiliul local Pecica poate declara, în cazuri de extremă urgenţă, drept locuinţe
de necesitate, locuinţele libere aflate în fondul de locuinţe sociale (alin.1, art.56,
L114/1996).

(4) Locuinţele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe
sociale (alin.2, art.56, L114/1996).

Art.9 Locuinţa de sprijin
(1) Locuinţele de sprijin aparțin domeniului public al orașului Pecica și nu pot fi

înstrăinate de către acesta (art.561, L114/1996).

Art.10 Locuinţa de protocol
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(1) Locuinţele de protocol sunt proprietate publică a statului (alin.1, art.57,
L114/1996).

(2) Locuinţele de protocol se amplasează numai în clădiri cu număr redus de
apartamente destinate acestei folosinţe (alin.4, art.59, L114/1996).

(3) Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decât cele
prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996.

Art.11 Așezări informale (anexa L 350/2001)
(1) Așezările informale reprezintă o grupare de minim 3 unități destinate locuirii,

dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau famili care fac parte din grupuri
vulonerabile definite conforme Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și care nu ai niciun drept asupra imobilelor
pe care le ocupă.

(2) Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau
rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau
realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și
caracteristicile socio-demografice generează excluziune socială, segregare și
marginalizarea socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren,
inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și
altele asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale
obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare și altele asemenea),
unele așezări informale pun in pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor.

Art.12 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura

proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Pecica, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).

Art.13 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
(1) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi

amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.4, anexa la
OMS119/2014):

a) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,
remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere
auto.

(2) Unităţile, comerciale şi de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte care prin
natura lor pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin
producerea de zgomot, vibraţii, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se
amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele
locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii. Pentru
unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a noxelor,
astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare (alin.1-5, art.5,
anexa la OMS119/2014).

(3) Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin
aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei
din zona locuită (alin.6, art.5, anexa la OMS119/2014).

(4) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației
cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul (alin.1, art.6, anexa la
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OMS119/2014):
a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii,

cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale,
puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică
pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu excepția celor care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot,
vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante;

b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize
medicale și puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor
de analize medicale, cabinete veterinare pentru animale de companie se
amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară
și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea
următoarelor condiții:

- să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform
reglementărilor legale în vigoare;
- să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
- să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților
desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor precum garaje, doar cu
acceptul asociației de locatari sau proprietari;

(5) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.10,
anexa la OMS119/2014).

(6) Parametrii sanitari ce trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor
sunt (alin.1, art.17, anexa la OMS119/2014):

a) suprafața minimă a unei camere 12 m2;
b) suprafața minimă a bucătăriei 5 m2;
c) înălțimea sub plafon 2,55 m.

(7) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie respectarea
art.17 şi 18 din anexa la OMS119/2014, dintre care precizăm:

a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu
deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită
ventilaţia naturală;

b) iluminatul natural în camere şi bucătărie trebuie să permită
desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

c) ventilaţia naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului
interior prin asigurarea următorilor parametrii:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată

prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin
conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui
spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie
să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei;

d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi

a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime,
să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie
iluminat suficient;



301

- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se
pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze

riscuri de accidente.
(8) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel

încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea hidrotermică şi acustică
corespunzătoare (alin.1, art.19, anexa la OMS119/2014).

IV.B.12.2. Utilizare funcţională
Art.14 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea următoarelor:

- gospodării rezidențiale rurale individuale;
- locuinţe de vacanţă;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- instituţii publice, mic comerţ, servicii, dotări de cultură, culte, sedii de firme

(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.B.3 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale
- spaţii pentru parcare, garaje.

Art.15 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

(3) În zonele de protecție ale obiectielor construite protejate existente sau propuse a
fi incluse în LMI, nu se vor închide unghiuri de vedere spre acestea. În aceste
zone, autorizarea construcțiilor se va face doar în condițiile și cu Avizul Direcției
Județene pentru Cultură Arad.

(4) În cazul amplasării de anexe gospodărești, acestea vor respecta OMS 119/2014,
cu privire la apropierea de locuințe sau alte zone sanitare protejate.

(5) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,
reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.

Art.16 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară până la aprobarea PUZ.

Art.17 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
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(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri
tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- locuire colectivă;
- anexe gospodărești (grajduri) pe parcele care nu dispun de suprafața

necesară respectării normelor sanitare pentru amplasarea platformelor
pentru dejecție. Se interzice dirijarea dejecțiilor spre domeniul public sau
spre alte proprietăți.

- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu

arhitectura existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin
dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii;

- gospodărie comunală.

IV.B.12.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.12.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.18 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(4) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(5) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii privind

orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi
reglementate în conformitate cu cap. IV.B.3 din prezentul Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
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- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi
orientate sud, sud-est, sud-vest;

g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;

Art.19 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor

existente la drumurile publice sau propuse în cadrul prezentului proiect.
(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul

organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:
- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.20 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea construcțiilor se va face de regulă cu respectarea configurației

arhitecturale existente, sau funcție de regulamentele aprobate ale parcelărilor.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retras față de acesta, după
cum urmează:

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- retragerea clădirilor este permisă doar dacă respectă coerența și
caracterul fronturilor stradale.

(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, cu condiţia marcării acestuia printr-o împrejmuire sau terasă,
conformată corespunzător cu aspectul zonei. Amplasarea se va face în urma
aprobării unui PUD.

Art.21 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Locuințele se pot amplasa în regim izolat, cu respectarea prevederilor Codului

Civil referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(2) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor
faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(3) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.

(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
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reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(5) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

(6) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor
în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 capete UVM în
cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în
care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.1,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(7) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă
curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM
în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul
în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.2,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(8) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut în ultimele
două aliniate, adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la o
distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată
consumului uman (alin.3, art.15, anexa la OMS119/2014).

IV.B.12.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.22 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.23 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul
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precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.B.12.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.25 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă

de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor
publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puţin 10
m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, coteţe, platforme
individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și
trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii
fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei
vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră,
tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea
o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia.
Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea
cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar
deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice.
Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice
poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă
de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată,
impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului
animalelor (alin.2, art.27, anexa la OMS119/2014).

(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(3) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
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amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(4) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare
impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor și sursele
de apă în situațiile prevăzute de alin.1-2, art.15 din anexa la OMS 119/2014 și la
50 m în situația prevăzută la alin.3, art.15 din anexa la OMS 119/2014 (lit.e,
art.38, anexa la OMS119/2014).

(5) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.26 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.27 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.12.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.28 Parcelarea
(1) În general nu se va modifica structura generală a parcelarului, permiţându-se

doar dezlipiri sau alipiri pe lungimea parcelelor, cu excepţia celor de colţ, care pot
suferi dezlipiri şi pe latura scurtă cu acces la stradă; cele existente sunt
construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la prescripţiile RGU).

(2) În toate zonele, suprafaţa parcelelor noi este recomanda a fi de minim 1000 mp.
(3) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(4) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 8 m pentru clădirile înşiruite, minim 12 m pentru

clădirile cuplate sau izolate; se recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi
de minim 15 m;

- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.
(5) Se pot autoriza dezmembrări ale parcelelor existente cu condiţia îndeplinirii

obligaţiilor dimensionale din aliniatul precedent.
(6) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie

mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.29 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile

vor putea depăşi cu maxim două nivele înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru zonele rezidențiale rurale este
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P.
(3) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) S+P+1E.
(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa.

Art.30 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu același nivel
calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie
integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare;

(2) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate de regulă din materiale

ceramice specifice zonei. Este permisă utilizarea sticlei în cazul serelor,
verandelor pe faţadele dinspre interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din
acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tehnologie de
acoperiş;

(3) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
obligatoriu caracterul unitar al cartierului sau zonei respective prin introducerea în
regulamentele aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi

menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.31 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.32 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
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urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.B.12.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.33 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

Art.34 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) În cadrul noilor parcelări, minim 5% din suprafaţa totală a terenului va fi spaţiu

verde public.
(3) Cuantumul verde pe ficare parcelă va fi de 20%.
(4) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 20% din suprafaţa totală a terenului;

(5) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.35 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice vor fi amenajate la standard urban prin plantare şi/sau

mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) vor fi

amenajate peisager sau urban.

Art.36 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma de regulă tipologiilor întâlnite în
localitate, în general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va
depăși 2 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.
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IV.B.12.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.37 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 30%

(2) În orice situație (funcțiuni complementare) POT nu va depăşi 40%.

Art.38 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 0,9
(2) În orice situație CUT nu va depăși 1.
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IV.B.13. U_IST – ZONA DE URBANIZARE PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE
DE TIP TERȚIAR

IV.B.13.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine zonele de urbanizare pentru toate tipurile de activități economice

terțiare amplasate în apropierea vamei Turnu, mai puțin cele comerciale, cu
suprafața desfășurată mai mare de 1000 m2, care vor putea fi reglementate în
condițiile unei zone noi de tip U_ISC (reglementate la Pecica).

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de activități economice din sectorul

economic terțiar.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.

IV.B.13.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea de unităţi de servicii şi comerţ de interes general:

- construcții pentru administrarea afacerilor
- construcții financiar-bancare
- construcții comerciale en detail cu până la 1000 m2 arie desfășurată
- alimentație publică
- servicii cu acces public, profesionale, manufacturiere
- stații de carburanți

(2) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-
edilitară.

(3) Este permisă amplasarea de spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie.
(4) Este permisă amplasarea de parcaje și garaje.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul

deţinătorilor de drum.
(2) Funcțiunile vor putea fi autorizate doar în condițiile și cu avizul MAI, datorită

apropierii de frontiera de stat și de PTF.
(3) Unitățile de alimentație publică sau cele care produc poluare fonică amplasate în

imediata vecinătate a zonelor rezidențiale se recomandă a avea program de lucru
limitat pentru a nu deranja locuirea în timpul nopții.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea PUZ.
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Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc

pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului sau sunt
incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei.

(2) Este interzisă amplasarea de unităţi industriale, de depozitare, gospodărie
comunală şi cele zootehnice;

(3) Este interzisă amplasare oricăror funcțiuni care nu au avizul MAI.
(4) Este interzisă amplasarea de locuinţe.

IV.B.13.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.13.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-
est sau sud-vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare
- staţii de carburanţi (inclusiv funcţiuni complementare).

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea față de aliniament se face prin PUZ.
(2) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun

altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
(3) Retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă

coerența și caracterul fronturilor stradale.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
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(2) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili cu respectarea următoarelor
condiţii minimale:

- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din

înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.

IV.B.13.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile se va stabili cu respectarea

următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

(2) Numărul și poziția acceselor se va stabili prin PUZ.

Art.14 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale se va stabili respectând următoarele

condiţii:
- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.B.13.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.

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

(4) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică, televiziune
prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate

realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.

(2) Reţelele de alimentare cu gaze naturale şi CATV vor fi amplasate subteran.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea

intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.
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IV.B.13.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Forma şi dimensiunile parcelelor vor fi stabilite de regulă cu respectarea

prevederilor art.30 din RGU și prin PUZ.
(2) Se prevede a se respecta următoarele condiții minimale:

- front de minim 25 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălțimea construcțiilor se va stabili prin PUZ.
(2) Regimul de înălțime maxim admis este de P+2E.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) În zonele existente, se va ține cont de contextul local al fondului construit,

construcțiile noi fiind în acord cu cele existente;
(4) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în

volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.B.13.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în

interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.

(2) Cuantumul minim de spații verzi a fi de 20%.

Art.24 Spaţii libere
(1) Spaţii libere private vor fi amenajate urban sau peisager.
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Art.25 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.

IV.B.13.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 40%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 40%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 1,2
(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.B.14. U_ID – ZONA DE URBANIZARE PENTRU UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI
DEPOZITARE

IV.B.14.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine urbanizarea unor terenuri destinate producţiei industriale, serviciilor

de tip industrial și cvasiindustrial şi depozitării, toate fără risc de poluare, care
completează zona industrială Turnu, existentă și reglementată în cadrul zonei
ID_PUZ.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de unităţi industriale şi de depozitare

nepoluante.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt serviciile comerciale, legate de

activitatea productivă şi de amplasarea pe căi de circulaţie rutieră importante
(stații PECO, garaje și parcări în incinta unității, unități de garare și reparaje utilaje
agricole, atelier mecanic, unități comerciale de desfacere a produselor proprii,
grupuri sociale, birouri, sedii de firmă).

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.

IV.B.14.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea oricăror tipuri de mici unităţi destinate industriei şi

depozitării nepoluante.
(2) Este permisă amplasarea unităţilor complementare destinate comerţului şi

serviciilor, în general a activităților terțiare, cu rol complementar.
(3) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(4) Este permisă amplasarea de garaje și parcaje.
(5) Este permisă amplasarea și amenajarea de spații verzi.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zone de protecție a infrastructurii tehnico-

edilitare existente, se autorizează cu condiția obținerii avizului deținătorului de
rețea.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea unui PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea de deşeuri industriale.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță, fiind permise
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doar cele de serviciu și protocol.

IV.B.14.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.14.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:

- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.11 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziția față de aliniament se va stabili prin PUZ.
(2) Poziţia clădirilor faţă de aliniament va respecta aliniamentele deja existente.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului

civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.
(3) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi

egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.B.14.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
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Art.14 Accese carosabile
(1) Numărul acceselor carosabile se va stabili prin PUZ.
(2) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate

astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.
(3) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile

publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.15 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.

(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.B.14.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să

prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.14.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de

2500 mp.
(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să

respecte prevederile art.30 din RGU.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile
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tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E. Înălțimea maximă a construcțiilor va fi

de 16 m.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.

Art.22 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.B.14.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.26 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.27 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.

IV.B.14.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.29
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 1,2
(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.B.15. U_AA – ZONA DE URBANIZARE PENTRU UNITĂȚI AGRICOLE

IV.B.15.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde urbanizarea unor terenuri destinate construcţiilor necesare

exploatării agricole, servicii pentru agricultură incluse în  general ca extinderi ale
unor trupuri izolate din intravilan.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei o reprezintă unităţile agricole și serviciile aferente.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt unităţile prestatoare de servicii în

agricultură, unităţi industriale şi de depozitare mici, servicii şi comerţ precum şi
dotări sociale ale unităţilor agricole.

IV.B.15.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea executării construcţiilor cu următoarele destinaţii:

- în toate zonele sunt permise exploataţii agricole;
- în toate zonele sunt permise servicii pentru agricultură;
- în toate zonele sunt permise unităţi de prelucrare a produselor agricole;
- unități de desfacere a produselor proprii;
- în toate zonele sunt permise dotări sociale ale exploataţilor agricole;
- clădiri pentru expoziții, simpozioane și târguri agricole;
- lucrări de echipare tehnico-edilitară;
- parcaje, garaje.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizatia de construire se va emite cu avizul administratorului drumului public

de acces.
(2) Unitățile agricole și cele de prelucrare a produselor agro-alimentare și

zootehnice, se pot amplasa cu respectarea normelor minimale de protecție
sanitară cele stabilite prin art.11 al Ordinului 119/2014 al Ministrului Sănătății
cuprinse și în cap. VI.4. din prezentul Regulament.

(3) Locuirea este permisă doar dacă nu este permanentă, este legată de activitatea
principală agricolă și în condițiile în care respectă normele sanitare.

Art.6 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii destinate unor unităţi care pot produce

poluarea solului, aerului sau a pânzei freatice.
(2) Se interzice amplasarea oricăror obiective în zone de protecție sanitară, cu

excepția celor destinate personalului de întreținere și intervenție.
(3) Este interzisă amplasarea de orice alte zone în afara celor menţionate la art. 5-6.
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IV.B.15.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.15.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.8 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;

Art.10 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili prin Certificatul de Urbanism,

funcție de necesitățile tehologice.

Art.11 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea clădirilor în interiorul parcelelor se va stabili prin Certificatul de

Urbanism, funcție de necesitățile tehologice.
(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea

normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.

(3) Indiferent de modul de stabilire a retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare
de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:

- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;

- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.B.15.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile

directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.13 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese

pietonale directe din drumurile publice.

IV.B.15.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
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Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Unitățile de prelucrare a produselor alimentare pot fi autorizate numai dacă se

asigură utilități tehnico-edilitare conform normelor tehnice în viguare, a normelor
sanitare și de protecție a mediului.

(2) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(3) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării, fie sa-și asigure surse proprii de alimentare cu energie
electrică.

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

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.15.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă cu condiţia asigurării pentru parcelele noi

înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) Pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime maxim este P+2E.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică.
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IV.B.15.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul

parcelei parcaje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată

prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie (situate de obicei înspre
drumurile publice sau celelalte funcţiuni).

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.B.15.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1,2.
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IV.B.16. U_SVP – ZONA DE URBANIZARE PENTRU PARCURI, GRĂDINI
PUBLICE ȘI SCUARURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

IV.B.16.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde urbanizarea unor parcele noi pentru scuaruri verzi publice, precum

și zonele verzi din aliniamentele stradale propuse.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi amenajate.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(2) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(3) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.
(2) Se vor avea în vedere și prescripțiile generale cuprinse în subcapitolul IV.B.7.1.3

din prezentul regulament.

IV.B.16.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(2) Este permisă amplasarea de spaţii de joacă pentru copii, în orice zonă

funcţională.
(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Este este permisă amplasarea funcţiunilor specifice de parc: pavilioane, bănci,

alei, pergole, oglinzi de apă, fântâni arteziene, mobilier urban.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(4) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
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L24/2007).

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare, gospodărie comunală.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 5 și 6 de mai sus;
(3) În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea (art.7, anexa la

OMS119/2014):
- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri

solide.

IV.B.16.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.16.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Nu este cazul.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Nu este cazul.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Nu este cazul.

IV.B.16.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Nu este cazul.

Art.14 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.B.16.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
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Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Nu este cazul.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Nu este cazul.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Nu este cazul.

IV.B.16.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri ce rezultă din logica situațiilor.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Nu este cazul.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Se vor stabili prin proiecte de specialitate.

IV.B.16.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
(1) Nu sunt permise amenajări de parcaje de folosință private în detrimental spațiilor

verzi publice.
(2) Este permisă parcarea autovehiculelor private pe accesele din drumul public, cu

condiția ca acestea să nu impieteze traficul rutier, ciclist sau pietonal.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.
(3) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 90%.

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.

Art.24 Împrejmuiri
(1) Sunt interzise împrejmuirile.

IV.B.16.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 5%

(2) Mobilierul urban poate ocupa max 15%.

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,1
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IV.B.17. U_SVS – ZONA DE URBANIZARE PENTRU DOTĂRI SPORTIVE
PUBLICE SAU/ȘI PRIVATE

IV.B.17.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona reprezintă o urbanizare, o extindere a zonei de sport existente la NV de

Turnu.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi sportive și pentru agrement.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt cele indispensabile exploatării zonei (ex: birou

administraţie, vestiare, depozite unelte, etc).
(2) Funcţiunile complementare sunt construcţiile destinate agremenului şi recreerii.
(3) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(4) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(5) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

Art.4 Administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
(1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritaţile

administratiei publice locale Pecica şi de alte organe împuternicite în acest scop
(alin.1, art.8, L24/2007).

(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de
către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare (alin.2, art.8, L24/2007).

(3) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii
acestora (alin.1, art.12, L24/2007).

(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligaţi să
realizeze măsurile de întreţinere a acestora (alin.2, art.12, L24/2007).

(5) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea
apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor
pluviale (alin.4, art.12, L24/2007).

(6) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul străzilor, pe terenurile din zonele urbane, este interzisa
intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a
ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranţa traficului pietonal şi rutier, a
imobilelor aflate în apropiere (alin.5, art.12, L24/2007).

(7) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să ţina evidenţa
spaţiilor verzi de pe teritoriul sau administrativ, prin constituirea registrului local al
spaţiilor verzi, pe care îl actualizează ori de câte ori intervin modificări (alin.1,
art.16, L24/2007).

(8) Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele
de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină
pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană (art.62, OUG195/2005).

(9) Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în
grădini şi parcuri de agrement, ca bunuri de patrimoniu natural floristic, faunistic,
geologic, paleontologic, minerelogic şi de altă natură, măsurile necesare de
protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora
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(alin.5, art.26, OUG57/2007).

Art.5 Modificarea spaţiilor verzi
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor

administraţiei publice locale Pecica, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice
(alin.1, art.18, L24/2007).

(2) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde (alin.3, art.18,
L24/2007).

(3) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se
poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare (alin.4,
art.18, L24/2007).

(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea
spaţiilor verzi definite prin L24/2007 (alin.5, art.18, L24/2007).

(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel
cum acestea sunt prevăzute de L33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice locale şi
instanţelor judecătoreşti (alin.6, art.18, L24/2007).

(6) Prin excepţie de la aliniatul anteprecedent, se pot amplasa pe un spaţiul verde:
alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii
pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu,
pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere (alin.7, art.18, L24/2007).

(7) Tot prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi grădinile
amenajate ca şi grădini zoologice, îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi (alin.8, art.18, L24/2007).

IV.B.17.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea de dotări sportive: terenuri de sport și amenajări

aferente (tribune, vestiare, case bilete, etc), săli de sport și dotări conexe și altele
asemenea;

(2) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a
spaţiilor verzi.

(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,
urbană.

(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
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construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(4) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
L24/2007).

Art.8 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare, gospodărie comunală.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 6 și 7 de mai sus;

IV.B.17.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.17.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o

abatere de maxim 15o.

Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin certificatul de urbanism, sau acolo unde este cazul prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

e) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

f) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.
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IV.B.17.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

Art.15 Accese pietonale
(1) Se vor asigura în toate cazurile cu putinţă piste de biciclişti în profilele stradale şi

în toate zonele.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.B.17.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

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

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.17.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea și alipirea de parcele în funcție de necesități.
(2) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau prin PUZ,

acolo unde este cazul.
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+2E.

Art.21 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.22 Întreţinerea construcţiilor
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Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în
special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.B.17.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.23 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

Art.24 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.
(3) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 75%.

Art.25 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.26 Împrejmuiri
(1) Acolo unde este cazul se vor realiza împrejmuiri transparente sau din gard viu.

IV.B.17.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.27 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 10%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 10%.

Art.28 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,2

(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,20.
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IV.B.18. U_SVA – ZONA DE URBANIZARE PENTRU AGREMENT PUBLIC
SAU/ȘI PRIVAT

IV.B.18.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona are un pronunţat caracter loisir-agrement public și/sau privat. În general

cuprinde extinderi ale unor zone de bălți piscicole și de agrement, sau zone
prevăzute ca atare în documentația veche de PUG, dar neutilizate ca atare.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi cu caracter tematic/de

agrement.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare sunt cele indispensabile exploatării zonei (ex: birou

administraţie, vestiare, depozite unelte, etc).
(2) Funcţiunile complementare sunt construcţiile destinate agrementului şi recreerii.
(3) Este permisă funcțiunea de cazare turistică cu condiția să fie secundară.
(4) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban, fântâni
(5) Parcări, rețele tehnico edilitare.

IV.B.18.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea funcțiunilor de agrement: amenajări pentru activități în

aer liber, parcuri acvatice, terenuri sportive pentru agrement și amenajări aferente
(tribune, vestiare, case bilete, etc), alimentație publică, și altele asemenea;

(2) Este permisă amplasarea unor funcțiuni secundare de cazare turistică;
(3) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(4) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(5) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) În zonele în care s-au depozitat deșeuri, autorizarea se va face doar cu avizul

DSP Arad.

Art.6 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.7 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii publice, industrie şi depozitare, agro-zootehnice, gospodărie comunală.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 5 și 6 de mai sus;
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IV.B.18.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.18.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Pentru dotările sportive se vor lua măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive

prin copertine, parasolare şi plantaţii de arbori sau arbuşti.
(3) Terenurile de sport vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-sud cu o

abatere de maxim 15o.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare;
- lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va stabili

prin Certificatul de Urbanism sau la nevoie prin PUZ.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Modul de amplasare a clădirilor şi amenajărilor în interiorul parcelelor se va stabili

prin Certificatul de Urbanism sau la nevoie prin PUZ.
(2) În toate cazurile de vor respecta următoarele:

a) distanţele minime prevăzute în Codul Civil referitoare la vederea directă şi
piezişă şi la picătura streaşinii;

b) distanţa minimă între clădirile de pe acceaşi parcelă egală cu ½ din
înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.B.18.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

(2) Numărul și poziția acceselor se va preciza prin Certificatul de Urbanism sau la
nevoie prin PUZ.

Art.14 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate

în zonele verzi.
(2) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice de deplasare.

IV.B.18.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
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Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

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

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

către autoritățile publice locale în întregime.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor de la articolul precedent, acestea

aparţin domeniului public, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.18.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Este permisă dezmembrarea și alipirea de parcele în funcție de necesități, cu

respectarea următoarelor condiții:
- să aibă front la stradă;
- frontul la stradă să aibă minim 30 m;

(2) Se recomandă ca parcelele să fie de mari dimensiuni.
(3) Parcelele noi rezultate vor avea în mod obligatoriu accese carosabile şi pietonale

directe din drumurile publice.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin PUZ.
(2) În nici un caz înălţimea construcțiilor nu va depăși P+2E.
(3) Este permisă amplasarea de instalații destinate agrementului cu înălțimi adaptate

necesităților funcționale.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va avea în vedere ca prin aspectul lor, acestea să

nu altereze imaginea zonei. Criteriile de apreciere a aspectului clădirilor sunt:
- conformarea clădirilor;
- materialele de construcţie utilizate la finisaje şi învelitori;
- culorile ansamblului şi detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor şi amenajărilor la un standard urban, în

special elementele vizibile din spaţiile publice, care participă la atmosfera urbană.

IV.B.18.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură parcaje

conform destinaţiei clădirii, dimensionate după normele anexei nr. 5 la RGU
preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Parcajele vor și amenajate în totalitate în cadrul parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
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(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Procentul minim de spații verzi din cadrul funcțiunii este de 60% din suprafața

parcelei.

Art.24 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.
(2) Spaţiile libere private vizibile din spaţiul public se vor amenaja peisager sau

mineral.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Este permisă împrejmuirea parcelelor, cu condiția să se înscrie în caracterul

zonei.
(2) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente sau din gard viu.

IV.B.18.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 10%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 10%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,20

(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,20.
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IV.B.19. ZNP – ZONE NATURALE PROTEJATE ÎN INTRAVILAN

IV.B.19.1. Generalităţi
IV.B.19.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele naturale protejate din intravilanul localității Turnu, reprezintă câteva trupuri

izolate, cu diferite funcțiuni suprapuse peste situl Natura 2000 Turnu-Variașu.
(2) Acestea reprezintă funcțiuni existente care se găsesc la N de DN7B.

Art.2 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementează zone din intravilan suprapuse peste

următoarea zonă naturală protejată:
a) Situl de importanță comunitară Turnu-Variașu, cod. ROSCI0401;

Art.3 Situl de importanță comunitară ROSCI0401 Turnu-Variașu
(1) Situl de importanță comunitară a fost desemnat în ianuarie 2011 și actualizat în

noiembrie 2016. Situl s-a desemnat pentru existența habitatului 1530: pajiști și
mlaștini halofile panonice și ponto-sarmatice;

(2) Vulnerabilitățile sitului: începând cu anul 1960, s-au executat lucrări intense de
îmbunătățiri funciare care au dus la transformări profunde în ceea ce privește
solul, flora și vegetația. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrări, pe anumite
suprafete, s-a revenit la vegetația potențială.

(3) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform viitorului Plan
de management şi avizul ANAP.

(4) Situl nu are Plan de Management și Regulament.

IV.B.19.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.4 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonei intră următoarele tipuri de subzone funcționale:

- ZNP_AA – zona pentru unități agricole existente, suprapuse peste zone
naturale protejate

- ZNP_TE – zona pentru dotări tehnico-edilitare (statie de pompare ANIF),
suprapuse peste naturale protejate

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunile dominante ale zonei sunt diferite pentru fiecare zonă în parte, ceea ce

au însă în comun este suprapunerea peste aria Turnu-Variașu.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt următoarele:

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- agricultură ecologică;

IV.B.19.1.3. Prescripții generale
Art.7 Condiții preliminare de reglementare
(1) Din punct de vedere funcțional, subzonele vor respecta reglementările pe

fiecare tip de funcțiune în care se înscriu din capitolelor IV.B.5 și IV.B.10 din
prezentul regulament.
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(2) Reglementările din prezentul capitol se referă la suprapunerea cu aria naturală
protejată.

IV.B.19.2. Utilizare funcţională
Art.8 Utilizări permise
(1) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul ariilor naturale

protejate legal constituite, realizate din investiţii publice pe terenuri ce aparţin
domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate, activităţilor administrative şi
ştiinţifice ale celor care le asigură managementul, precum şi altor activităţi în
legătură cu buna administrare (alin.1, art.29, OUG57/2007).

(2) În zonele ariilor naturale protejate în care este permis ecoturismul, construcţiile,
dotările şi amenajările prevăzute la aliniatul precedent pot fi destinate şi acestui
scop, precum şi activităţilor de educaţie şi instruire ecologică ce se organizează
în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile
neguvernamentale angajate în activităţi de protecţie şi educaţie ecologică (alin.3,
art.29, OUG57/2007).

(3) În cazul construcțiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate
în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislației, se premite
întreținerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii
acestora, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului științific (alin.4, art.29, OUG57/2007).

(4) Sunt permise activități pentru menținerea în stare de funcționare a infrastructurii
de transport public și a celei de furnizare a utilităților publice existente, realizate
cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administrației ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului științific (alin.5, art.29, OUG57/2007).

(5) În zona ZNP_AA, este permisă doar amplasarea de construcții cu destinație
agricolă.

(6) În zona ZNP_TE, este permisă doar amplasarea de construcții cu tehnico-
edilitară.

Art.9 Utilizări permise cu condiţii
(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe

raza ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional, cu excepţia celor
aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective care
vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţi, sănătăţii oamenilor
şi animalelor sau pentru obiective destinate cercetării ştiinţifice şi bunei
administrări a ariei naturale protejate (alin.1, art.27, OUG57/2007).

(2) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe
raza ariei naturale protejate, conform prevederilor aliniatului precedent, se face de
către autoritatea publică centrală pentru agricultură sau, după caz, de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, în baza actelor
de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului
(alin.3, art.27, OUG57/2007).

(3) În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate
în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite
întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii
acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific (alin.4, art.29, OUG57/2007).

(4) Sunt permise activităţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii
de transport public şi a celei de furnizare a utilităţilor publice existente, realizate



337

cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului ştiinţific (alin.5, art.29, OUG57/2007).

(5) În zonele ZNP, amplasarea de construcții este permisă doar cu avizul ANAP.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, este interzis accesul cu mijloace

motorizate, care utilizează combustibili fosili în scopul în scopul practicării de
sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public (alin.2, art.52,
OUG195/2005).

(2) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, pe lângă interdicţiile prevăzute în planurile
de management şi regulamente, este interzisă exploatarea oricăror resurse
minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, rezervaţiile
ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de protecţie strictă, zonele de
protecţie integrală şi zonele de management durabil ale parcurilor naturale (alin.3,
art.52, OUG195/2005).

(3) În ariile naturale protejate de interes comunitar, național și internațional, este
interzisă cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Excepție fac ariile
naturale protejate de interes comunitar, sit Natura 2000, în baza avizului emis de
Academia Română (alin.4, art.52, OUG195/2005).

(4) Distanţa minimă faţă de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare
şi/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se
stabileşte prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi gospodăririi apelor şi autorităţii publice centrale pentru
agricultură, păduri şi dezvoltare rurală (alin.3, art.54, OUG195/2005).

(5) În zonele de management durabil (tampon) este interzisă realizarea de construcţii
noi, cu excepţia celor care servesc strict administrării ariei naturale protejate sau
a activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale (alin.71, art.22, OUG57/2007).

(6) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de
protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara
ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor
(alin.71, art.22, OUG57/2007).

(7) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de
protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara
ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor
(alin.1, art.28, OUG57/2007).

(8) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate.

(9) Este interzisă extragerea de agregate minerale, cu excepţia cazurilor în care
siguranţa populaţiei este pusă în pericol.

(10) Este interzisă amplasarea de centrale eoliene.
(11) Este interzisă utilizarea oricărei suprafeţe din interiorul ariei protejate ca zonă

de antrenament pentru armată.
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IV.B.19.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.11
(1) Condițiile de amplasare, echipare și conformare a clădirilor vor respecta

condițiile cuprinse pe fiecare zonă funcțională curpinse în cap. IV.B.5 și
IV.B.10 din prezentul regulament.

(2) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în
interiorul ariei protejate se va face doar subteran, astfel ca peisajul să nu fie
afectat.

IV.B.19.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.12
(1) Indicatorii teritoriali maximali vor respecta valorile maxime cuprinse pe fiecare

zonă funcțională curpinse în cap. IV.B.5 și IV.B.10 din prezentul regulament.
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IV.B.20. ZCP – ZONE CONSTUITE PROTEJATE ÎN INTRAVILAN

IV.B.20.1. Generalităţi
IV.B.20.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele construite protejate din intravilanul localității Turnu reprezintă arealul cel

mai valoros din punct de vedere identitar și cultural al localității, care conține trei
areale propuse a fi cuprinse în LMI, dezvoltate în jurul celor trei biserici istorice
din localitate.

(2) Zonele conțin doar elemente propuse a fi incluse în LMI prin prezenta
documentație.

(3) Chiar dacă încadrarea generală este de tip zone construite protejate,
monumentele izolate un caracter de ansamblu (arhitectural și peisager);

(4) Delimitarea acestor zone a ţinut cont de concluziile studiilor de fundamentare, în
special cel istoric, zonele, precum și arealele de protecție a acestora fiind stabilite
pe limite cadastrale.

Art.2 Monumentele istorice
(1) Conform legii se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri

imobile situate suprateran, subteran şi subacvatic (art. 3, L422/2001):
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile,

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară
care fac parte integrant, din acestea, precum şi lucrări artistice
comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent
delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic,
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural,
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu
terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o
mărturie cultural-istoric, semnificativ, din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific
sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru
natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic,
religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.

(2) Pe terioriul intravilan al localității Turnu, sunt amplasate următoarele monumente
istorice, propuse spre includere în LMI prin prezenta documentație, ele fiind
identificate grafic și în partea grafică a proiectului:

a) Biserica Romano-Catolică și ansamblul fostului Castel Marczibanyi
(edificiu de cult și anexa castelului, sit susceptibil de a adăposti și
localitatea medievală Turnu), sat Turnu, Pecica, jud. Arad, 1753;

b) Biserica Ortodoxă Română, sat Turnu, Pecica, jud. Arad, cca. 1760;
c) Biserica Ortodoxă Sârbă (edificiul de cult și parcul înconjurător), sat

Turnu, Pecica, jud. Arad, 1875;

IV.B.20.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.3 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonelor intră următoarele zone și subzone funcționale:
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- ZCPC_M – subzona de monumente izolate protejate suprapuse peste
zona centrală;

- ZCPC_SVP – zona pentru parcuri, grădini publice și scuaruri cu acces
public nelimitat situate în zona centrală și suprapuse peste aria construită
protejată;

- ZCP_M – subzona de monumente istorice propuse, izolate

Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcțiunea dominantă a subzonelor ZCPC_M și ZCP_M este de funcțiunea de

cult.
(2) Funcțiunea dominantă a zonei ZCPC_SVP este parcuri, grădini publice și scuaruri

cu acces public nelimitat;

Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale subzonelor ZCPC_M și ZCP_M sunt

următoarele:
- locuire individuală;
- funcțiuni sociale legate de cult;
- echipare tehnico-edilitară, în subteran;

(2) Funcţiunile complementare admise ale zonelor ZCPC_SVP sunt următoarele:
- echipare tehnico-edilitară, în subteran;

IV.B.20.1.3. Prescripții generale
Art.6
(1) Principiul general al protejării zonelor construite este acela al primatului

interesului cultural naţional asupra celui conjunctural local (preambul anexă
la OMTCT562/2003).

(2) Monumentele istorice fac parte din parte integrantă din patrimoniul cultural
naţional şi sunt protejate prin lege (alin.1, art.2, L422/2001).

(3) Regimul de monument istoric este conferit prin clasarea acestor bunuri imobile
conform procedurii prevăzute în lege (alin.3, art.1, L422/2001).

(4) Clasarea monumentelor istorice în grupe se face prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor, la propunerea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, conform
procedurii de clasare prevăzute de lege (alin.2, art.8, L422/2001).

(5) Monumentele istorice clasate în grupe şi zonele de protecţie a acestora, aflate în
proprietate publică, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public naţional, sau
local, după caz, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, respectiv prin hotărâre a Consiliului local Pecica sau a
Consiliului Judeţean Arad, cu avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale
(alin.3, art.8, L422/2001).

(6) Calitatea de monument istoric, precum şi cea de zonă construită protejată se
marchează printr-un semn distinctiv amplasat de reprezentantul primăriei Pecica
pe monumentul istoric, la intrarea în zona construită protejată, în conformitate cu
normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor (alin.3,
art.18, L422/2001).

(7) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat în
pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este clasat în grupa A sau B,
după caz, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
pot declanşa procedura de clasare de urgenţă din oficiu sau la solicitarea oricărei
persoane interesate (alin.1-2, art.21, L422/2001).



341

(8) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce au ca obiectiv cercetarea,
conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice clasate
sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, se va face cu avizul conform al
Ministerului Culturii şi Identității Naționale sau a serviciilor descentrate judeţene
ale acestuia, după caz, şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului Arad, pe baza
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii (pct.2, lit.e, alin.1,
art.4, L50/1991).

(9) În cazul lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor monumente istorice, pe
lângă avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, se vor obţine avizele
specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale (lit.b,
art.10, L50/1991).

(10) Reglementările instituite în zonele construite protejate de pe teritoriul
administrativ al orașului Pecica nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale
sau planuri urbanistice de detaliu şi de la acestea nu se pot acorda derogări
(alin.5-6, art.46, L350/2001).

(11) În sensul legii, monumente istorice pot fi: monumente arheologice, situri
arheologice, monumente şi ansambluri de arhitectură, rezervaţii de arhitectură şi
urbanism, monumente de artă, clădiri, monumente şi ansambluri memoriale,
monumente tehnice, locuri istorice, parcuri şi grădini (alin.4, art.1, OG68/1994).

Art.7 Zone de protecţie ale monumentelor istorice
(1) Pentru fiecare monument istoric existent sau propus prin prezentul PUG, s-a

propus zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice
sau urbanistice, prin care se asigură conservarea integrată şi punerea în valoare
a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.

(2) Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează, simultan cu clasarea
bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii (alin.2, art.9, L422/2001).

(3) Monumentele istorice, zonele de protecţie ale acestora şi zonele construite
protejate, definite potrivit legii, precum şi măsurile de protecţie instituite în cadrul
acestora, se vor include în planurile urbanistice ulterioare şi regulamentele
aferente, precum şi în documentaţiile tehnice pentru autorizarea lucrărilor de
construcţii din zonele respective.

(4) În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări
speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi
avizate conform legii (alin.4, art.9, L422/2001).

(5) În condiţiile legii şi în baza avizului Ministerului Culturii şi Identității Naționale, în
scopul protejării valorilor de patrimoniu cultural ce au determinat instituirea zonei
construite protejate, autorităţile administraţiei publice locale Pecica pot institui
servituţi, pot interzice desfiinţarea sau modificarea construcţiilor (alin.2, art.18,
L422/2001).

(6) Pentru monumentele istorice propuse spre protejare prin prezentul PUG, se
instituie o zonă de protecţie pe limitele cadastrale ale parcelelor în funcție de
unghiuri de vedere spre monument, menționată în partea grafică a prezentului
PUG.

Art.8
(1) Activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în

interes public. În condiţiile legii, intervenţiile asupra monumentelor istorice pot
constitui cauză de utilitate publică (alin.2, art.2, L422/2001).

(2) În sensul legii, prin protejare se înţelege ansamblul de măsuri cu caracter ştiinţific,
juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure identificarea,
cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, inclusiv paza şi
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întreţinerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor
istorice şi integrarea lor economico-socială şi culturală în viaţa comunităţilor
locale (alin.3, art.2, L422/2001).

(3) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituţi de utilitate publică instituite
potrivit legii (alin.5, art.2, L422/2001).

(4) Expropierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice şi a zonelor
de protecţie a acestora sau instituirea unor servituţi poate fi iniţiată şi aplicată
numai cu avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale (alin.3, art.10,
L422/2001).

(5) Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială
sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă
(alin.4, art.10, L422/2001).

(6) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor din zona lor
de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumentelor
istorice se fac numai în condiţiile stabilite de legea 422/2001 (alin.1, art.11,
L422/2001).

(7) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi
degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează
conform legii (alin.2, art.11, L422/2001).

Art.9
(1) Monumentele istorice, vestigiile şi obiectivele arheologice, tezaurele care se vor

descoperi la faţa solului sau în subsol sunt sub protecţia legii (alin.1, art.119,
L18/1991).

(2) Zonele de protecţie aferente monumentelor istorice, stabilite prin lege, studii
speciale sau documentaţii de urbanism, precum şi componentele lor artistice,
elementele lor constitutive şi elementele de mobilare interioară şi exterioară, aşa
cum sunt ele definite prin reglementările în vigoare, sunt considerate ca parte
integrantă a monumentelor istorice (alin.3, art.1, OG68/1994).

(3) Pentru monumentele istorice, procedura de clasare se declanşează: la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, titulari ai dreptului de proprietate
sau ai altor drepturi reale asupra unor bunuri culturale imobile, sau din oficiu, de
către Direcţia judeţeană pentru cultură Arad (alin.1, art.5, OG68/1994).

(4) Monumentele istorice aparţinătoare statului sau orașului Pecica, se declară,
potrivit legii, ca făcând parte din domeniul public sau domeniul privat al statului,
respectiv al orașului Pecica, prin lege, la propunerea Ministerului Culturii şi
Identității Naționale şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală
(alin.1, art.7, OG68/1994).

Art.10
(1) Protecţia monumentelor istorice se realizează prin măsuri de protecţie curentă,

protecţie specială, protecţie specifică şi, în cazuri bine justificate, prin măsuri
deosebite de protecţie (alin.1, art.16, OG68/1994).

(2) Protecţia curentă a monumentelor istorice, este asigurată de către proprietarii sau
titularii de drepturi reale, care pot primi asistenţă şi sprijin în acest sens, din
partea organismelor specializate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi,
după caz, din partea Ministerului de Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice (alin.2, art.16, OG68/1994).

(3) Proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra terenurilor pe care se află
monumente istorice şi asupra terenurilor situate în zonele de protecţie a
monumentelor istorice sunt obligaţi să anunţe Direcţia judeţeană pentru cultură
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Arad cu 12 luni înainte de intenţia de folosire a respectivelor terenuri agricole
pentru culturi agricole perene (alin.3, art.16, OG68/1994).

(4) Protecţia specială a monumentelor istorice, proprietate publică sau privată, este
asigurată de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale cu
atribuţii în acest domeniu – Ministerul Culturii şi Identității Naționale, Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul de Interne – printr-un program de acţiuni
coordonate, indiferent de locul lor de amplasare şi de starea lor de conservare.
Protecţia specială se referă la situaţiile provocate de calamităţi naturale, stare de
urgenţă, stare de asediu, conflict armat (alin.1-2, art.17, OG68/1994).

(5) Protecţia specifică a monumentelor istorice se realizează, în principal, prin
instituirea zonei de protecţie. Prin instituirea zonei de protecţie a monumentelor
istorice se asigură:

a) păstrarea şi ameliorarea cadrului natural şi peisagistic, prin înlăturarea sau
diminuarea factorilor nocivi de poluare;

b) păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural şi urbanistic al monumentelor
istorice, prin supravegherea şi avizarea tuturor schimbărilor care intervin în
zona de protecţie a monumentelor istorice (demolări, construcţii noi,
modificări, etc.);

c) păstrarea potenţialului arheologic, prin cercetarea şi supravegherea tuturor
lucrărilor care se efectuează în profunzimea solului (alin.1, art.18,
OG68/1994).

(6) Zonele de protecţie ale monumentelor istorice au forme şi dimensiuni diferite şi
sunt delimitate topografic. Ele se stabilesc prin studii de specialitate, întocmite
prin grija Direcţiei judeţene pentru cultură Arad, în colaborare cu organismele
specializate în teritoriu ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, Ministerului Transporturilor şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice şi ale autorităţii administraţiei publice locale Pecica (alin.2, art.18,
OG68/1994).

(7) În funcţie de starea lor de conservare, pericolul deteriorării sau degradării
monumentelor istorice, precum şi de etapa de restaurare a monumentelor
istorice, Direcţia monumentelor istorice şi Direcţia muzeelor şi colecţiilor din
cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, pot impune proprietarilor sau
titularilor de alte drepturi reale, în cazuri bine justificate, în termen de cel mult 30
de zile de la data constatării, măsuri deosebite de protecţie, proprii fiecărui
monument istoric (alin.1, art.19, OG68/1994).

Art.11 Conservarea monumentelor istorice
(1) Conservarea monumentelor istorice clasate se realizează prin:

a) asigurarea condiţiilor permanente de climat nepoluat şi microclimat
controlat;

b) asigurarea condiţiilor necesare pazei contra incendiilor;
c) lucrări întreprinse periodic pentru asigurarea rezistenţei fizice a

monumentelor istorice (art.21, OG68/1994).

Art.12
(1) Lucrările de proiectare, conservare, consolidare, reparare, restaurare, de

urmărire a comportării în timp, de construcţii de protecţie, de amenajări în
zona de protecţie, de reabilitare şi punere în valoare a monumentelor
istorice, precum şi lucrările de demontare, restaurare şi reamplasare a unor
monumente istorice, respectiv lucrările de evidenţă, expertizare, studii,
cercetări aferente acestora pot fi realizate şi executate numai de către
specialişti înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii şi Identității
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Naționale, potrivit legii, şi numai în baza normelor de conservare şi
restaurare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice (alin.1,
art.22, OG68/1994).

(2) Prin lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice se înţelege (alin.2,
art.22, OG68/1994):

a) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, la monumente în
perimetrul zonei de protecţie a acestora;

b) lucrări de delimitare şi împrejmuire a monumentelor istorice;
c) efectuări de lucrări şi dotări pentru iluminatul interior şi exterior, de

siguranţă şi decorativ;
d) lucrări pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
e) construcţii de protecţie a monumentelor istorice;
f) amenajări peisagere;
g) dotări interioare pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil

şi imobil;
h) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare-

condiţionare, siguranţă la foc, antiefracţie şi urmărirea comportării în timp;
i) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea necesarului de apă şi

pentru evacuarea apelor pluviale şi menajere;
j) utilităţi anexe, de natura parcajelor, grupurilor sanitare, reclamelor şi

indicatoarelor, spaţiilor comerciale de interes cultural şi altele;
k) spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice, spaţii destinate cazării

specialiştilor, alte lucrări specifice necesare, stabilite cu avizul Ministerului
Culturii şi Identității Naționale.

(3) Lucrările de proiectare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice se
execută numai prin instituţii publice specializate, agenţi economici avizaţi în
condiţiile legii sau de persoane fizice atestate şi înscrise în domeniul conservării
şi restaurării monumentelor istorice (alin.5, art.22, OG68/1994).

(4) Proiectarea lucrărilor de restaurare a monumentelor de o importanţă deosebită, a
monumentelor care prezintă probleme tehnice cu un mare grad de dificultate sau
a celor care necesită cercetări preliminare de ordin arheologic, istorico-
documentar şi iconografic va fi efectuată de Direcţia monumentelor istorice a
Ministerului Culturii şi Identității Naționale (alin.1, art.23, OG68/1994).

Art.13
(1) Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare

prin mijloace adecvate a monumentelor istorice revin, după caz proprietarilor sau
titularilor altor derpturi reale asupra acestora, în conformitate cu prevederile legii
(alin.1, art.6, L422/2001).

(2) În cazul în care un monument istoric nu are proprietar cunoscut, obligaţiile
decurgând din legislaţia în vigoare, revin autorităţilor administraţiei publice locale
Pecica sau autorităţilor administraţiei publice centrale (alin.2, art.6, L422/2001).

(3) Statul, prin toate organele abilitate, sprijină măsurile de protecţie, de conservare
şi restaurare întreprinse de proprietari, de titularii de drepturi reale şi de titularii
dreptului de administrare (alin.3, art.24, OG68/1994).

(4) Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri
arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub
conducerea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare
(alin.5, art.24, L422/2001).

(5) Pentru protejarea monumentelor istorice din orașul Pecica, consiliul local Pecica,
la solicitarea Direcţiei judeţene pentru cultură Arad, împreună cu organele de
poliţie, interzic circulaţia vehiculelor grele şi transportul de materiale explozive în
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zona de protecţie a monumentelor istorice (lit.f, alin.1, art.46, L422/2001).
(6) Primarul orașului Pecica are următoarele atribuţii specifice în domeniul protecţiei

monumentelor istorice:
a) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desfiinţare în situaţia

descoperirii de vestigii arheologice, hotărăşte şi, după caz, organizează
paza acestora şi anunţă în cel mai scurt timp Direcţia judeţeană pentru
cultură Arad;

b) asigură paza şi protecţia monumentelor istorice aflate în domeniul public şi
privat al statului sau a orașului Pecica, precum şi ale monumentelor
istorice abandonate sau aflate în litigiu;

c) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acţiuni
de prevenire şi stingere a incendiilor la monumentele istorice (lit.c, e şi f,
art.48, L422/2001).

Art.14
(1) Monumentele istorice clasate aflate în proprietate publică a statului sau a orașului

Pecica sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente
istorice pot fi date în administrare instituţiilor publice, pot fi concesionate, date în
folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiriate, în condiţiile legii, cu
avizul Ministerului Culturii şi Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale (alin.2, art.4,
L422/2001).

(2) Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de
drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune
ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Identității Naționale, pentru
monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale pentru monumentele istorice clasate
în grupa B, ori al unităţilor administrativ teritoriale, după caz, potrivit legii, sub
sancţiunea nulităţii absolute a vânzării (alin.4, art.4, L422/2001).

Art.15 Cercetarea arheologică
(1) Cercetările arheologice preventive sunt parte componentă a strategiei de

dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a
teritoriului administrativ Pecica (alin.2, art.2, OG43/2000).

(2) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare în
următoarele cazuri:

a) ca urmare a unei preconizate intervenţii asupra solului, care poate
reprezenta o ameninţare pentru potenţialul arheologic al unei zone
delimitate sau al unui sit arheologic;

b) ca parte a fazelor de realizare şi avizare a documentaţiilor urbanistice, în
cadrul legal stabilit de documentaţiile de urbanism şi/sau în stadiul
elaborării acestora;

(3) Zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul
locului descoperirii arheologice, după caz, astfel:

a) pe toată suprafaţa terenului care face obiectul autorizării de construire;
b) pe o rază de 50 m faţă de locul descoperirii, în cazul în care

descoperirea s-a făcut ca urmare a lucrărilor agricole sau a altor lucrări
care au nevoie de autorizaţie de construire;

c) pe toată suprafaţa terenului afectat de acţiunea factorilor naturali (alin.13,
art.2, OG43/2000).

(4) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, şi delimitat
conform prevederilor aliniatului precedent se instituie, din momentul descoperirii
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de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, regimul de
protecţie pentru bunuri arheologice şi zonele cu potenţial arheologic, în vederea
cercetării şi stabilirii regimului de protecţie (alin.8, art.5, OG43/2000).

(5) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de
ore, primarului orașului Pecica de către persoana descoperitoare, proprietarul ori
titularul dreptului de administrare a terenului în cauză (alin.4, art.4, OG43/2000).

(6) Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu autorităţile administraţiei
publice de specialitate colaborează şi răspund, conform legii, de activitatea de
protejare a patrimoniului arheologic (alin.4, art.4, OG43/2000).

(7) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un
teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor
umane curente (alin.2, art.5, OG43/2000).

(8) Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii
în cadrul proiectelor de restaurare (alin.6, art.5, OG43/2000).

(9) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii,
beneficiază de protecţia acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile
specifice de protecţie prevăzute de lege (alin.7, art.5, OG43/2000).

(10) Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul ce face obiectul cercetării
este protejat ca sit arheologic, conform legii (alin.14, art.5, OG43/2000).

(11) Autorizarea lucrărilor de construire şi desfiinţare din zonele cu patrimoniu
arheologic se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.15, art.5, OG43/2000).

(12) În zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea
de sarcină arheologică, autorizaţia de construire se suspenda sau, după caz,
primarul orașului Pecica dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în
conformitate cu avizul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătura
arheologică (alin.16, art.5, OG43/2000).

(13) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au următoarele atribuţii:
a) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică,

respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea
patrimoniului arheologic;

b) aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în
conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţii în
scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat
întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit
legii;

c) eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru
lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit
întâmplător sau de interes arheologic prioritar;

d) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu
patrimoniu arheologic reperat (lit.e, f, g şi i, art.19, OG43/2000).

Art.16 Monumentele de for public
(1) În sensul legii, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă

plastică, artă monumentală, construcţii şi amenajări neutilitare, având caracter
decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de
protecţie, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al orașului
Pecia (alin.1, art.2, L120/2006).
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(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul
juridic general stabilit pentru acestea (alin.2, art.2, L120/2006).

(3) În conditiile legii, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după
caz, bunurile imobile enumerate la alin.1, aflate, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, în spatii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al statului ori al unitaţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una
dintre următoarele condiţii:

a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire
emise cu respectarea reglementarilor legale în vigoare la data amplasării;

b) existenta acestora este consemnată sau atestată ca notorie, prin publicaţii
ştiintifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare
publică ori prin evidenţele autorităţilor, institutiilor şi serviciilor publice
(art.3, L120/2006).

(4) Monumentele de for public se pot realiza dupa cum urmeaza:
a) ca obiectiv de investiţie prevăzut în bugetele autorităţilor, instituţiilor şi

serviciilor publice;
b) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din fonduri alocate

de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor
legale în vigoare;

c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau institutii publice
subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, având
drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă
monumentală;

d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute
exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat,
cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale Pecica (art.4,
L120/2006).

(5) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să asigure protejarea
şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor
(alin.1, art.210, L120/2006).

IV.B.20.2. Utilizare funcţională
Art.17 Utilizări permise
(1) În subzona construită protejată ZCPC_M este permisă utilizarea terenurilor pentru

amplasarea de construcţii şi amenajări pentru următoarele funcţiuni:
- cult (lăcaşe de cult);
- echipare tehnico-edilitară;
- spaţii verzi publice amenajate;
- spații publice pietonale amenajate;

(2) În subzonele construite protejate ZCP_M, este permisă utilizarea terenurilor
pentru amplasarea de construcţii şi amenajări pentru următoarele funcţiuni:

- cult (lăcaşe de cult);
- cultură legată de cult (expoziţii, muzee, biblioteci, săli de reuniune, activități

pastorale, case de cultură, centre şi complexe culturale), mai puțin în
ZCPC_M;

- învăţământ legat de cult (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli
profesionale);

- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,
case de primire, etc), doar în UTR-ul anexei castelului;

- case parohiale, împreună cu anexe gospodărești și împrejmuiri;
- echipare tehnico-edilitară;
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- spaţii verzi publice amenajate;
- spații publice pietonale amenajate;
- parcaje, garaje (nu la frontul stradal) pentru locuințe și instituții.

(3) În subzona construite protejate ZCPC_SVP, este permisă utilizarea terenurilor
pentru amplasarea următoarelor funcţiuni:

- spaţii verzi publice amenajate;
- locuri de joacă pentru copii;
- echipare tehnico-edilitară;

Art.18 Utilizări permise cu condiţii
(1) Orice intervenție este permisă numai cu avizul Direcției Județene pentru

Patrimoniu Cultural Național Arad.
(2) Sunt permise unele conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice

existente (mai puțin cele de cult), în situația permării funcționale sau în cazuri
cerute de reabilitarea zonei istorice, cu condiţia ca noile funcţiuni să fie
compatibile cu arhitectura existentă și cu caracterul zonei protejate precizate în
preambului acestui capitol.

(3) Este permisă reconstruirea unor clădiri sau amenajări istorice dispărute, cu
condiția documentării temeinice a acestora, sau în spiritul fidel al acestora.

(4) Localurile care comercializează băuturi alcoolice şi discotecile, sunt admise cu
condiţia să fie amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile
publice (primărie, şcoală, etc) şi faţă de biserici.

(5) Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor
prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de
for public, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, dupa caz, de
serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia
Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisia zonală pentru
monumentele de for public (art.5, L120/2006).

Art.19 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.20 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice sau poluarea factorilor de mediu.
(2) Este interzisă amplasarea altor tipuri de funcţiuni decât cele menţionate la art.

Utilizări permise şi art. Utilizări permise cu condiţii.
(3) De asemenea este interzisă:

- conversia/reconversia funcţională a clădirilor istorice incompatibile cu
arhitectura existentă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin dotare, prin
gabarit, etc.);

- schimbarea (modificarea traseului, îngustarea sau lărgirea) tramei
stradale majore, prin orice fel de operaţiuni ulterioare.

(4) În zonele de protecţie ale monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este
interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se
desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau
vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios
(alin.5, art.9, L422/2001).

(5) Este interzisă demolarea clădirilor monument istoric.
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IV.B.20.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.B.20.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.21 Orientarea față de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi în general cea care rezultă din geometria

parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face în general cu condiţia respectării anexei nr.3

la RGU, preluată şi în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament, privind orientarea
față de punctele cardinale.

(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi prevederi privind orientarea
faţă de punctele cardinale:

a) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie
orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe,
teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;

b) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

c) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
d) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel

încât să se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; se prevede evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.22 Modul de ocupare al parcelei
(1) În subzonele ZCPC_M și ZCP_M pentru monumentele propuse spre clasare se

respectă modul de ocupare actual al parcelei.
(2) Pentru clădiri noi, se va respecta obligatoriu modul traditional de ocupare a

parcelei: corpuri simple, dreptunghiulare, liniare, care mobilează perimetral
limitele stradale și laterale ale parcelelor.

Art.23 Amplasarea față de aliniament
(1) Pentru clădirile existente se păstrează regimul actual de alinere.
(2) Pentru clădiri noi, se păstreasă regimul actual de aliniere din zonă.

Art.24 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Pentru clădirile actuale se păstrează modul actual de amplasare în parcelă.
(2) Amplasare pe parcelă va urmări regimul izolat.
(3) Pentru clădiri noi se păstrează principiile enunțate în cap. IV.B.3 pentru instituții și

servicii publice și IV.B.2 pentru locuințe.

IV.B.20.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.25 Accese carosabile
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(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la
drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.

(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţii
speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform unor studii
specifice.

(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform

Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 2.4. la prezentul regulament, în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile

construcţiei;
- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie rurală;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei

generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în

caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.

Art.26 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.

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

(3) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
m lăţime şi 1,90 m înălţime.

(4) Amenajările urbane vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de piste
de biciclişti în cadrul profilelor stradale, având în vedere faptul că în mediul rural,
se practică des circulația cu bicicleta, în interiorul localității.

IV.B.20.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.27 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.

(2) În cazul în care nu este posibilă recordarea la rețelele sus mentionate autorizarea
se poate face dacă beneficiarul sau investitorul dispune rezolvarea acestora în
sistem izolat prin mijloace și tehnologii edilitare moderne.

(3) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor
executa în regim subteran.

(4) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.

Art.28 Realizarea de reţele edilitare
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(1) În cazul necesităţii, în vederea racordării, de mărire a capacităţii reţelelor sau de
extindere a acestora, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.

(2) Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Art.29 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de

alimentare cu energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public,
aparţin companiilor naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.

IV.B.20.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.31 Parcelarea
(1) În zonele centrale nu se va modifica structura parcelarului; cele existente sunt

construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la prescripţiile RGU).
(2) În celelalte zone, în cazuri bine justificate, se pot realiza doar dezlipiri sau alipiri

perpendiculare pe axul străzii, cu excepţia celor de colţ, care pot suferi dezlipiri şi
pe latura scurtă cu acces la stradă.

(3) Parcelările din care rezultă peste 3 parcele noi pot fi aprobate doar în baza unui
proiect de detaliere urbanistică de tip PUZ.

(4) Parcelele construibile noi sunt cele care respectă cumulativ următoarele condiţii:
- front la stradă de minim 12 m pentru construcțiile amplasate izolat sau

cuplat și 8 m pentru construcțiile înșiruite. Se exceptează de la această
regulă loturile cu fronturi mai mici, existente la data aprobării prezentului
regulament.

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea
parcelei, cu excepţia celor care există la data aprobării prezentului
regulament;

Art.32 Înălţimea construcţiilor
(1) Scara generală a zonelor, mai puțin obiectele de cult, este D+P, cu o înălțime la

cornișă de 4,5-6m; înălțimea curentă a nivelurilor din zonă este de cca. 3,50m;
este obligatorie respectarea acestor regimuri medii de înălțime pentru alte
construcții decât cult.

(2) Regimul maxim de înălțime pentru clădiri noi va fi de maxim D+P+M, în care
mansarda reprezintă amenajarea volumului acoperișului.

(3) Nivelurile curente (P, E) menţionate la articolul precedent, se referă la niveluri
respectând gabaritele zonei, dar nu mai mult de 3,50 m.

(4) Prin mansardă se înţelege amenajarea podului existent sau obținut fără
supraînălțări inutile, obținându-se un nivel cu un parapet interior de max.1,60m.

(5) Regimul de înălţime va fi neschimbat în cazul obiectivelor de cult existente.
(6) De asemenea excepţie de la regula de înălțime enunțată o fac doar construcţiile

noi de cult.
(7) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, daca se va considera necesar, se

vor stabili regulamente sau reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ
(reglementări care să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică
şi a morfostructurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

(8) În subzona ZCPC_SVP nu este cazul.

Art.33 Aspectul exterior al construcțiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor şi materiale utilizate vor fi conform tipologiilor
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tradiţionale ale zonei, după cum urmează :
b) pentru clădiri: sunt protejate caracteristicile arhitecturale care dau

valoare clădirilor (volum exterior şi interior, substanţă istorică
reprezentată de materiale şi accesorii ale construcţiei, detalii,
finisaje, areal natural sau artificial), caracteristici care se vor
menţine în orice tip de intervenţie;

c) pentru amenajări: în general sunt protejate toate amenajările
supraterane (pavilioane, mobilier urban, buvete, etc) sau terane
(pardoseli, etc) existente, care participă la atmosfera zonei.

(2) Dispoziţii generale:
c) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii

europene de „coerenţă” şi „eleganţă”.
d) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior

nu contravine tipologiilor tradiţionale ale zonei centrale şi nu depreciază
valorile general acceptate ale urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări
integrarea construcţiei din următoarele puncte de vedere: conform
funcţiunii construcţiei, materialele de construcţie utilizate pentru
învelitori şi finisaje, culorile ansamblului şi ale detaliilor, conformarea
faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor;

e) Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de
tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;

f) Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei
iniţiale;

(3) Prescripţii referitoare la corpuri de clădire:
a) Tipologia clădirilor și corpurilor de clădire generală este de corpuri

simple, dreptunghiulare, liniare, în care elementele de atmosferă de
tip pridvor, târnaț se află înspre curte. Este obligatorie păstrarea
acestei tipologii;

b) Excepție de la această regulă o fac, sau o pot face pe viitor doar
clădirile destinate cultului, care vor avea o volumetrie specifică;

c) Lățimile corpurilor de clădire în cazul clădirilor de cult, variază în
general între 7-14m; lățimile corpurilor de clădire în cazul locuințelor
variază între 6-11m; este interzisă conformarea de corpuri de
clădire noi sau modificarea celor existente, cu depăsirea lățimii
maxime a corpurilor de clădire precizate anterior;

(4) Prescripții referitoare la fațade:
a) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi

nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
b) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi
punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă
prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei
înconjurătoare;

c) Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele
pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase
obligatoriu cu minim 3 m faţă de coama superioară sau laturile
acoperişurilor pentru a nu fi vizibile, sau în podurile nemansardabile.

d) Materialele admise sunt doar cele tradiționale: cărămidă arsă, lemn,
tencuieli clasice, metal;

e) Nu există schimbări de materiale distonante în componența fațadelor;
fațadele sunt tratate cu materiale și tehnici tradiționale unitare;
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f) Este obligatorie păstrarea stilisticii arhitecturale a zonelor construite
protejate propuse.

g) Regula generală de proporționare a fațadelor în Ansamblul Urban
Pecica, este de L>H, nexistând decât foarte rare excepții de la această
regulă; este obligatorie conformarea fațadelor noi, sau modificarea
celor existente cu respectarea acestui raport;

h) În general, raportul plin-gol al fațadelor este în favoarea plinului;
golurile variază în general între 20-25% din suprafața fațadei; este
obligatorie păstrarea acestui raport maxim de 1/3 între golul și
plinul fațadelor;

i) Compoziția generală a fațadelor este de compunere în zone
rectangulare orizontale, dominante, despărțite sau nu de brâie,
cornișe, compuse sau nu cu decroșuri ale fațadei, verticale,
terminate cu frontoane, deci o compoziție simplă, fără volumetrii
pronunțate (de tip turn, fleșă, rezalit, etc); este obligatorie
conformarea fațadelor noi, sau modicarea celor existente, în acord
cu acest principiu de conformare a fațadelor, fiind interzise
volumele pronunțate, exprimate pe fațade (de tip turn, fleșă,
rezalit, etc); excepție de la aceasă regulă o fac și o pot face
construcțiile de cult;

j) Nu există spre spațiul public, elemente componente permeabile
vizual, de tipul balcoane, bowindouri, pergole, arcade; este
interzisă amplasarea de astfel de elemente arhitecturale la
construcții noi sau prin modificarea construcțiilor existente; ele
pot fi amplasate spre curte; în cazuri particulare, la construcțiile
publice pot apărea acest fel de elemente, doar cu condiția
asigurării coerenței fațadei și atmosferei urbane;

k) Îmbrăcămințile fațadelor tradiționale sunt în general din tencuială de
var-nisip, cu/fară elemente decorative, și culori pastelate; nu se
regăsesc clădiri istorice îmbrăcate în piatră sau similare, din sistem
fachwerk sau cu îmbăcăminte din lemn (de tip rural de obicei); astfel
este interzisă îmbrăcarea fațadelor cu piatră, lemn, materiale
metalice, oțel și sticlă, neconforme cu metodele tradiționale ale
ansamblului;

l) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele
cu valoare istorică. Se vor reface ornamentele distruse sau
deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale;

m) Culorile de fațadă tradiționale sunt variate dar in totalitate
pastelate, stinse;  gamele folosite sunt alb-uri și culori de pământ
(din gama ocruri, crem, maro, verde-pastel, roz, abastru deschis
pastel, griuri); este obligatorie folosirea culorilor pastelate la
clădirile existente și la cele noi, din gamele menționate mai sus; se
prevede instituirea unui Regulament Cromatic la Pecica, care să unifice
și clarifice cromatic paleta de culori admisa (o propunere este făcută și
în anexa nr. 3.2 la prezentul Regulament);

n) Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale
paralel și lipit de peretele exterior al imobilelor;

o) Sunt interzise calcanele paralele cu domeniul public;
p) Porțile și ușile de intrare din zona mediană a localității sunt cu

dispunere pe  verticală (H≥L), rectangulare sau cu arc turtit la
partea superioară; porțile mari de obicei opturează ganguri uscate
de acces în proprietăți; împărțirea generală a portilor este în două
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canate verticale, dominant opace sau cu părti din sticlă colorată;
portile și ușile exterioare spre domeniul public sunt din lemn sau
metalice, cu accesorii metalice, în culori de ulei, pastelate; este
obligatorie păstrarea acestor principii la construcțiile noi sau prin
modificarea celor existente;

q) Golurile de tip ferestre, sunt de regulă rectangulare, excepții
făcând doar câteva clădiri publice sau de cult, cu dispunere pe
verticală (H≥L), cu proporții armonioase și ferme (2/1, 3/2, ɸ/1, 1/1,
etc), dispuse în benzi orizontale pe nivele, cu sau fără
ancadramente simple sau în stil, împărțite în maxim 3 registre pe
directia orizontală și maxim 2 registre pe direcția verticală; este
obligatorie conformarea golurilor pentru ferestre după principiile
enunțate mai sus; excepție pot face doar instituțiile publice noi,
sau clădirile noi de cult; sunt permise goluri circulare, de mici
dimensiuni, pentru ventilarea podurilor, pe calcane;

r) Ferestrele tradiționale și ușile exterioare spre domeniul public
sunt din lemn, metalice (clădiri de cult), nu au montate grilaje
exterioare și nici obloane; opturarea ferestrelor este realizată în
cele mai multe cazuri prin rulouri din lemn, montate pe interior sau
în grosimea pereților exteriori, fără cutii vizibile din spațiul public,
cu culori pastelate mai închise, în acord cu ferestrele; gamele
cromatice pentru ferestre și uși sunt alb, maro-uri, verde; este
obligatorie respectarea materialelor, tipurilor de opturare și gamei
cromatice existente, descrise mai sus, în cadrul intervențiilor la
clădirile existente sau a celor noi;

s) Este interzisă înlocuirea tâmplăriilor de lemn cu tâmplării din metal
sau PVC. Se vor folosi geamuri transparente la exterior.

t) Nu este permisă amplasarea pe fațadele dinspre spațiul public a
elementelor de protecție împotriva ploii (copertine, etc), și nici
ocuparea domeniului public în acest sens;

u) Clădirile noi vor fi realizate având faţade care să ţină cont de scara
arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin-gol, caracteristicile clădirilor
existente.

(5) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
m) Este obligatorie acoperirea cu șarpantă a corpurilor de clădire

principale, dispuse la frontal stradal, sau vizibile din domeniul
public;

n) Este obligatorie conformarea acoperișurilor în 2 sau 4 ape, simple,
fără ruperi de pantă;

o) Panta învelitorilor va fi în domeniul 25-45gd, fără ca două
acoperișuri alăturate să aibă o diferență mai mare de 15gd;

p) Mansardele se pot amenaja doar în volumele existente ale
acoperișurilor, sau în clădirile noi, conformate după principiile de
mai sus;

q) La stabilirea pantelor acoperişurilor noi se va urmări ca acestea să
fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

r) Sistemele tradiționale de ventilare și iluminare a podurilor, în zona
centrală sunt de tipul: lucarne, tabachere; este permisă ventilarea
și iluminarea podurilor și mansardelor cu acest tip de elemente,
inclusive ferestre în planul acoperișului (tip Velux);
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s) Se interzic formele suplimentare decorative (fără funcționalitate)
ale acoperișurilor, imitațiile stilistice după arhitecturi străine zonei
(acoperișuri false, pagode, turnulețe) la construirea locuințelor
urbane sau adăugarea unor astfel de elemente la locuințele deja
construite, precum și realizarea unor mansarde false, imitații de
materiale sau utilizarea improprie a materialelor de construcție.

t) Se interzice montarea de ornamente metalice sau din alte
materiale, cu orice fel de simboluri, în afara celor tradiționale, pe
acoperișurile, fațadele sau jghiaburile locuințelor sau pe gardurile
de împrejmuire și porțile acestora.

u) Este permisă montarea coșurilor de fum din cărămidă pe pantele
dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor, cu condiția
ca acestea să nu fie lipite de fațadă, ci amplasate înspre zonele de
coamă;

v) Este interzisă montare de panouri solare, sau de apă caldă, pe
pantele dinspre domeniul public ale acoperișurilor imobilelor;
acestea pot fi montate pe pantele nevizibile din domeniul public;

w) Învelitorile acoperișurilor clădirilor (principale) vor fi obligatoriu
din țiglă, excepție de la această regulă pot face doar edificiile de
cult.

x) Este permisă folosirea învelitorilor din tablă la construcţii de cult precum
și la cele anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament, și
care nu sunt vizibile din stradă. Este permisă utilizarea sticlei la
acoperişurile serelor, verandelor amplasate pe faţadele dinspre
interiorul parcelei;

y) Învelitorile extinderilor construcţiilor vor fi realizate din acelaşi material
ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş;

(6) Prescripţii referitoare la construcții și amenajări secundare:
a) Nu este admisă amplasarea de construcții anexe rurale la fronturile

stradale;
b) Nu se permite amplasarea de construcții anexe pe domeniul public;

(7) Prescripţii referitoare la publicitatea stradală:
a) Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală,

dispuse lipit pe sau perpendiculare pe clădiri, cu condiția să se
înscrie în logica împărțirii fațadelor să nu acopere elemente
decorative și să nu modifice proporțiile fațadelor; elementele de
publicitate se pot amplasa și pe frontoanele imobilelor, cu aceleași
condiții referitoare la fațade;

b) Nu este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală pe
clădirile de cult.

c) Nu este permisă montarea elementelor de publicitate pe
acoperișuri sau pe stâlpii și arborii din spațiul public urban;

d) Este permisă amplasarea de elemente de publicitate stradală pe
spațiul public orizontal, doar cu condiția integrării acestora în
mobilier (aviziere, etc) traditional și în atmosfera tradițională;

e) Nu este permisă amplasarea  de elemente de publicitate stradală
pe împrejmuiri;

f) Este obligatoriu ca elementele de publicitate stradală să nu fie
dominante în raport cu clădirile, spațiul urban sau atmosfera
locului; este permisă amplasare de ecrane doar cu caracter
temporar și doar pe perioada evenimentelor pe care acestea le
deservesc;
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g) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură
(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de
signalistică, reclame, firme.

Art.34 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând

caracteristicile generale ale zonei.
(2) Se permit următoarele intervenţii: consolidare-reabilitare, restaurare,

mansardare (cu lucarne adaptate tipologiilor zonei sau cu ferestre în panta
acoperişului - tip „tabacheră„), extindere (limitată de coeficienţi şi de
morfologia zonei), conversie/reconversie funcţională (în cazuri impuse de
reabilitarea zonei, dar respectând caracteristicile arhitecturii existente – în
ceea ce priveşte relaţiile funcţionale cerute, dotare, gabarit etc.); demolarea
şi reconstrucţia sunt permise doar ca urmare a unei expertize care prevede
aceasta (pentru monumentele clasate, acest fapt este permis doar după
derularea acţiunii de declasare parţială sau totală).

(3) Pentru monumente izolate se interzic : modificarea arhitecturii faţadei
(inclusiv a tâmplăriei, care se propune să fie restaurată şi a tipului
materialelor de finisaj existente), schimbarea sistemului de acoperire.

(4) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea
avizului emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz,
de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului
Naţional (alin.1, art.23, L422/2001).

(5) În sensul legii, intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt
(alin.2, art.23, L422/2001):

- toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare,
restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică
substanţa sau aspectul monumentelor istorice;

- executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
- amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de

protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice
fel de însemne pe şi în monumente istorice;

- schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv
schimbările temporare;

- strămutarea monumentelor istorice;
- amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe,

indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(6) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile

referitoare la intervenţiile prevăzute la aliniatul precedent, se eliberează numai pe
baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi
cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale. Autorizaţiile de mai sus, emise fără
avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt
nule de drept (alin.3-4, art.23, L422/2001).

(7) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât
cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii
curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a
imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul
propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în
condiţiile legii (alin.2, art.24, L422/2001).

(8) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile
expertizei tehnice obligatorii.
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Art.35 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea tuturor elementelor vizibile din spaţiul public.
(2) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

(3) Proprietarii de gospodării individuale care locuitesc în imobile cu două sau mai
multe apartamente, asociațiile de proprietari/locatari, au următoarele obligații cu
privire la întreținerea și păstrarea curățeniei clădirilor, locuințelor, anexelor
gospodărești, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulație, a locurilor
publice și menținerii esteticii orașului: să întrețină în stare corespunzătoare
imobilele în care locuiesc sau ale căror proprietari sunt, prin efectuarea lucrărilor
de reparații, renovări, amenajări și alte lucrări specifice, cu respectarea regulii că
renovarea fațadelor, inclusiv tencuirea sau zugrăvirea lor se execută, în caz de
degradare, pe toată lungimea și înălțimea acestora, fiind interzisă, în cazul
condominiilor, renovarea unei porțiuni a acestora (nivele, zone de fațadă, etc)

IV.B.20.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.36 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a subzonelor şi a construcţiilor pentru care se solicită

autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în anexa 2.5. din
prezentul Regulament.

(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public, cu condiția neafectării arborilor existenți.

(3) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.

(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.

(5) Nu se admite parcarea autovehiculelor în curţile clădirilor declarate sau propuse a
fi monumente istorice.

Art.37 Spaţii verzi şi plantate
(1) Este obligatorie păstrarea tuturor aliniamentelor existente de arbori și

completarea lor, interzicându-se complet distrugerea acestora;
(2) Este permisă amenajarea peisageră a spațiilor verzi urbane, inclusiv a zonelor

verzi de aliniament.
(3) Este interzisă ocuparea zonelor verzi cu amenajări inutile sau construcții

temporare comerciale;
(4) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori

stradali sau a parcurilor.
(5) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(6) Procentul minim de spații verzi va fi în acord cu prevederile R.G.U. anexa nr. 6,

preluată și în anexa nr. 2.6 la prezentul Regulament.
(7) Pentru instituții cuantumul minim de spații verzi va fi de 20%.

Art.38 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
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(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager
sau urban după caz.

Art.39 Împrejmuiri
(1) În subzonele ZCPC_M și ZCP_M, sunt obligatiorii următoarele prescripții

referitoare al împrejmuiri:
- împrejmuirile vor fi în general conform tipologiilor tradiţionale şi din

materiale tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).
- împrejmuirile spre stradă vor fi în general din zidărie opacă cu înălțimea

maximă de 2 m, sau în varianta stâlpi din zidărie și panouri transparente
simple, rectangulare metalice; este admisă și varianta de panouri din lemn,
cu dispunere a elementelor verticale;

- la monumentele de cult și alte funcțiuni de utilitate publică este permisă
conformarea imprejmuirii spre stradă cu soclu opac de max 50 cm și
panouri transparente metalice; sunt interzise împrejmuirile spre stradă din
tablă cutată sau alte variante cu aspect provizoriu, industrial.

- împrejmuirile dintre parcele sau din spatele parcelelor pot fi și din plasă,
transparente, cu înălțimea de maxim 2 m.

- în situația parcurilor publice, se pot admite delimitări transparente sau
soclu cu o înălțime maximă de 50 cm.

- este interzisă amplasarea de portaluri cu arce, pentru accese în zona
împrejmuirilor spre stradă, acest element nefiind regăsit în urbanistica
zonei.

- porțile și accesele prin împrejmuiri, spre stradă, pot fi metalice sau din
lemn, opace sau transparente.

IV.B.20.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.40 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- cult, cultură – POT max 40%
- locuire individuală – POT max 30%
- zone verzi – POT max 5%; mobilierul urban poate ocupa max.15%

(2) Parcelele existente, care depășesc coeficienții de mai sus, nu vor mai putea să își
extindă la sol fondul construit, cel mult pot sa-l înlocuiască pe cel existent.

Art.41 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- cult, cultură – CUT max 1
- locuire individuală – CUT max 0,6
- zone verzi – CUT max 0,1
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IV.C.1. C – ZONA CENTRALĂ (în afara ZCP)

IV.C.1.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona centrală reprezintă arealul în care se găsesc toate instituţiile şi serviciile

publice ale localității Sederhat (de altfel minimale) printre locuirea tradițională,
fiind desfășurată în zona centrală a ariei rurale.

(2) Delimitarea zonei centrale a ţinut cont de concluziile analizei funcţionale, zona
fiind stabilită pe limite cadastrale.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) În componența zonei intră următoarele zone funcționale, precum și următoarele

tipuri de subzone funcționale:
- C – zona centrală;
- C_CCR – subzona centrală pentru circulații rutiere;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunile dominante ale zonei sunt instituţii de cult, cultură, învățământ, comerţ,

alte servicii, precum și locuire individuală de tip rural (gospodării cu anexe
agricole specifice);

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei centrale sunt următoarele:

- spaţii verzi de orice tip;
- echipare tehnico-edilitară;

IV.C.1.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zona C, este permisă utilizarea terenurilor pentru amplasarea de construcţii şi

amenajări pentru următoarele funcţiuni:
- administrative (administraţie publică locală, alte instituţii, sedii de partid,

sedii de birouri);
- financiar-bancare (sedii de bănci, sedii de societăţi de asigurări, burse de

valori şi mărfuri);
- comerciale (comerţ nealimentar, magazin general, piaţă agroalimentară,

comerţ alimentar, alimentaţie publică, servicii - poştă, telecomunicaţii,
frizerie, alte prestări servicii);

- cult (lăcaşe de cult);
- cultură (expoziţii, muzee, biblioteci, cluburi, săli de reuniune, case de

cultură, centre şi complexe culturale);
- învăţământ (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, şcoli profesionale);
- sănătate (dispensar uman, alte unităţi cu specific medical-centre recoltare

sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii, creşe şi creşe
speciale pentru copii, leagăn de copii);

- asistenţă socială (cămine şi azile de bătrâni, centre de asistenţă socială,
case de primire, etc);

- sedii de poliție, etc
- agrement (cluburi de agrement, cazinouri, locuri de joacă pentru copii,

parcuri, scuaruri);
- turism (hotel, hotel apartament, motel, vile, pensiuni agroturistice);
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- locuire individuală, împreună cu anexe gospodărești și împrejmuiri;
- tehnico-edilitare;
- spaţii verzi publice amenajate;
- parcaje, garaje pentru locuințe și instituții.

(2) În subzona C_CCR este permisă utilizarea terenurilor pentru următoarele:
- circulații auto, cicliste sau pietonale;
- parcaje publice;
- spații verzi de aliniament;
- echipare tehnico-edilitară cu rețele pozate în subteran;

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Sunt permise unităţi de servicii cu condiția să aibă cu număr relativ mic de

angajaţi.
(2) Localurile care comercializează băuturi alcoolice şi discotecile, sunt admise cu

condiţia să fie amplasate la o distanţă mai mare de 100 m faţă de serviciile
publice (primărie, şcoală, etc) şi faţă de biserici.

(3) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,
reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.

(4) Construcțiile se vor autoriza doar cu acizul AACR.
(5) Pe terenurile aparținând domeniului public sunt admise construcții ușoare pe

amplasamente stabilite prin PUD, încadrate în atmosfera locală, cu condiția ca
ele să aibă durată limitată de existență și să nu producă disfuncționalități prin
funcționare și aprovizionare în circulația rutieră și în zonele învecinate.

(6) Subzona C_CCR va fi reglementată în condițiile capitolului IV.C.5 – CC din
cadrul prezentului regulament.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zona centrală, cu excepţia celor

destinate locuinţelor individuale şi echipării tehnico-edilitare este permisă
numai după întocmirea şi aprobarea conform legii a unui Plan Urbanistic
Zonal pentru întreaga zonă centrală, sau un Plan Urbanistic Zonal sau de
Detaliu, după caz, pentru zona sau amplasamentul destinat construcţiei.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului sau solului.
(2) Este interzisă amplasarea altor tipuri de funcţiuni decât cele menţionate la art.5

Utilizări permise şi art.6 Utilizări permise cu condiţii.
(3) Este interzisă amplasarea construcţiilor destinate:

- industrii sau servicii poluante;
- staţii de întreţinere auto;
- comerţ şi depozitare en-gros;
- ferme agrozootehnice, abatoare;
- grajduri și altele asemenea pentru animale;
- gospodărie comunală;
- relee de emisie pentru telecomunicaţii, pe sol sau pe clădiri;
- parcaje pentru staţionarea autovehiculelor în spatiul verde existent;

(4) Este interzisă schimbarea (modificarea traseului, îngustarea sau lărgirea) tramei
stradale majore, prin orice fel de operaţiuni ulterioare.
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IV.C.1.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Autorizarea construcţiilor se va face numai în condiţia respectării anexei nr.3 la

RGU, preluată şi în anexa nr. 2.3 la prezentul regulament, privind orientarea față
de punctele cardinale.

(3) În aceste condiţii se instituie următoarele condiţii şi prevederi privind orientarea
faţă de punctele cardinale:

a) construcţii administrative şi financiar-bancare: orientarea astfel încât să se
asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă; pentru cinematografe,
teatre şi săli polivalente nu se impun condiţii de orientare;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- saloanele şi rezervele vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;
h) construcţii de locuinţe: toate încăperile de locuit vor fi amplasate astfel

încât să se asigure cel puţin 1 ½ ore de însorire directă la solstiţiul de
iarnă; se prevede evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza orice construcţii şi

amenajări adiacente drumurilor publice cu avizul conform al organelor de
specialitate.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot autoriza cu avizul organelor
specializate, în afara construcţiilor menţionate în alin. (1) următoarele construcţii
şi amenajări: parcaje, lucrări de echipare edilitară, mobilier urban, panouri
publicitare încadrate atmosferei istorice.

(3) Este interzisă amplasarea unor construcţii sau amenajări care prin amplasare,
configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări a traficului.

(4) Este interzisă ocuparea cu construcţii definitive a spaţiului public cuprins între
drumurile publice şi actualele aliniamente.
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Art.11 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Pentru toate construcțiile supraterane se va solicita obligatoriu avizul AACR.

Art.12 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Următoarele tipuri de aliniament sunt obligatorii:

a) pentru fronturile constituite cu clădiri în aliniament: se menține
amplasarea în aliniament a tuturor clădirilor noi;

b) pentru locuinţe: corpul principal în aliniamentul existent, adică la frontul
stradal (densificarea se va produce prin mansardare sau în spatele clădirii
din frontul existent);

c) pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste reglementări
nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

(2) Autorizaţia de construire se eliberează numai dacă înălţimea clădirii propuse nu
depăşeşte distanţa măsurată pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel
mai apropiat punct al aliniamentului propus.

(3) Nu se admit scări, trepte şi nici o altă ieşire din limita de aliniere, cu mai mult de
0,30 m, cu excepţia streaşinilor şi parasolarelor.

(4) Nu se admit ieşiri din aliniament cu consolă la etajele superioare.
(5) Obiectele de anunţare a firmelor ieşite din aliniere nu vor depăşi 1/3 din lăţimea

trotuarului.

Art.13 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de

următoarele condiţii:
- de regulă se va urmări și păstra modalitatea tradițională de ocupare a

parcelei: amplasarea de corpuri liniare paralele sau perpendiculare față de
frontal stradal, amplasate în ambele cazuri la frontal stradal;

- clădirile vor putea fi realizate în regim izolat sau cuplat;
- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care
să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-
structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;

- în cazul retragerii faţă de limitele laterale ale parcelei, se vor respecta
prevederile Codului civil cu privire la vederea directă şi vederea piezişă;

- pentru clădirile retrase faţă de limita laterală de proprietate ce se
învecinează cu o parcelă pentru locuit, cu înălţimea la cornişă mai mare de
4 m şi deschideri sau balcoane spre limita laterală de proprietate, se
prevede ca retragerea faţă de limita laterală, spre parcela de locuit, să fie
de cel puţin ½ din înălţimea clădirii propuse; pentru celelalte situaţii,
retragerea se prevede să fie cel puţin egală cu ½ din înălţimea clădirii, dar
nu mai mică de 3 m.

- în cazul construcţiilor de utilitate publică distanţele minime necesare se
stabilesc pe baza avizului unităţii de pompieri;

(2) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii Teritorial Timiș.

(3) Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei se va face ţinând cont de
următoarele condiţii:

- în cazul construcţiilor de locuinţe, corpul principal al locuinţei sau anexelor
principale (garaje, grajduri, şuri, etc) nu va putea depăşi ½ din lungimea
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parcelei; acest aspect nu este valabil pentru parcelele de colţ, pentru a
doua clădire de locuit de pe parcelă.

- construcţiile anexe mici, parter, cu înălţime de max. 3 m, vor putea fi
amplasate şi în restul parcelei, inclusiv pe limita posterioară a parcelei, cu
respectarea prevederilor Codului Civil cu privire la vederea directă şi
vederea piezişă;

- pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care
să rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-
structurii zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele
reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa;

(4) Amplasarea construcţiilor de pe aceeaşi parcelă va respecta distanţa minimă
obligatorie de ½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3m.

(5) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente
aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei să nu
aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii.

IV.C.1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură acces la

drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
(2) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor; în situaţii

speciale, accesibilitatea auto se va adapta contextului istoric, conform unor studii
specifice.

(3) Accesele la drumurile publice se va face cu avizul administratorului acestora.
(4) Stabilirea condiţiilor, tipului şi numărului de accese carosabile se face conform

Anexei 4 la RGU, preluată în anexa 2.4. la prezentul regulament, în raport cu:
- destinaţia, structura funcţională şi capacitatea construcţiei;
- accesele dimensionate ca număr şi capacitate în funcţie de caracteristicile

construcţiei;
- accesele directe la reţeaua majoră de circulaţie rurală;
- condiţiile de fluenţă, securitate, confort şi bună desfăşurare a circulaţiei

generale.
(5) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie să permită accesul autospecialelor în

caz de incendiu. Gabaritele minime de trecere ale acestora sunt de 3,80 m lăţime
şi 4,20 m înălţime. În cazul unor curţi interioare cu suprafaţa mai mare de 600 mp,
asigurarea unor accese dimensionate în condiţiile anterior expuse este
obligatorie.

Art.15 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit cu destinaţia şi importanţa
construcţiei.

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

(3) În situaţii excepţionale, în cazul clădirilor care au curţi interioare cu suprafaţă mai
mare de 600 m şi în care nu se poate asigura acces carosabil calibrat pentru
autospecialele de intervenţie în caz de incendiu, se va asigura accesul pietonal
pentru personalul de intervenţii prin intermediul unui culuar având cel puţin 1,50
m lăţime şi 1,90 m înălţime.

(4) Amenajările din spațiul public vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea
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de piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale (obligatorii fiind cele prevăzute în
cadrul prezentului proiect), având în vedere faptul că în mediul rural, se practică
des circulația cu bicicleta, în interiorul localității.

IV.C.1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.16 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării acestora la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de
energie electrică.

(2) Toate branşamentele şi racordurile la reţelele aeriene existente se vor executa în
regim subteran.

(3) Cheltuielile de branşare sau racordare realizate pe terenurile proprietate privată
ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în întregime de investitor sau
beneficiar.

(4) Până la realizarea reţelelor publice de apă şi canalizare în oraș, rămâne
obligatorie doar racordarea la reţeaua de energie electrică.

Art.17 Realizarea de reţele edilitare
(1) În cazul necesităţii de mărire a capacităţii reţelelor sau de extindere a acestora, în

vederea racordării, lucrările se vor executa integral, sau în cote părţi, în condiţii
contractuale, pe cheltuiala beneficiarilor sau investitorilor.

(2) Toate reţelele vor fi pozate subteran.

Art.18 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor, reţelele şi instalaţiile de alimentare cu

energie electrică, gaze şi telefonie, aflate în serviciul public, aparţin companiilor
naţionale de distribuţie, dacă legea nu dispune altfel.

IV.C.1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.19 Parcelarea
(1) Sunt permise dezlipiri și alipiri de parcelă, cu condiția ca parcelele noi sa-și

păstreze frontul minimal prevăzut mai jos, fără a modifica spațiul urban existent.
(2) Parcelările din care rezultă peste 3 parcele noi pot fi aprobate doar în baza unui

proiect de detaliere urbanistică de tip PUZ.
(3) Parcelele construibile sunt cele care respectă cumulativ următoarele condiţii:

- front la stradă de minim 12 m pentru construcțiile amplasate izolat sau
cuplat și 8 m pentru construcțiile înșiruite. Se exceptează de la această
regulă loturile cu fronturi mai mici, existente la data aprobării prezentului
regulament.

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea
parcelei, cu excepţia celor care există la data aprobării prezentului
regulament;

- suprafața optima recomandată a parcelelor de tip rural este de cca. 1000
mp.

Art.20 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul mediu de înălţime al zonei.
(2) Regimul de înălţime al construcţiilor din zona centrală nu va depăși P+E/M, max

7,5m la cornișă.
(3) Nivelurile curente (P, E) menţionate la articolul precedent, se referă la niveluri
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respectând gabaritele zonei, dar nu mai mult de 3,50 m; în cazul unor plombări,
se vor respecta înălţimile clădirilor învecinate.

(4) Prin mansardă se înţelege un nivel cu un parapet interior de max.1,60m.
(5) Excepţie de la regula de înălțime fac doar construcţiile de cult.
(6) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente şi

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfo-structurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa.

Art.21 Capacitatea construcţiilor
(1) În sălile unităţilor de cultură (cinematografe, cămine culturale şi altele asemenea)

nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea
proiectată şi autorizată sanitar. În funcţie de cubaj şi de ventilaţie se va asigura un
volum minim de aer de 30 mc/om/h (art.53, anexa la OMS119/2014).

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu
contravine zonei centrale şi nu depreciază valorile general acceptate ale
urbanistului şi arhitecturii. Se va urmări integrarea construcţiei din
următoarele puncte de vedere: conform funcţiunii construcţiei, materialele
de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje, culorile ansamblului şi
ale detaliilor, conformarea faţadei, amplasarea şi dimensiunile golurilor;

- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare;

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel

calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare;

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot
fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu
cu minim 3 m faţă de coama superioară sau laturile acoperişurilor pentru a
nu fi vizibile, sau în podurile nemansardabile.

(2) Prescripţii referitoare la faţade:
- La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală nu se vor înlocui tâmplăriile

de lemn cu tâmplării din metal sau PVC. Se vor folosi geamuri
transparente la exterior, spre stradă.

- Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele caselor
vechi. Se prevede refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate,
utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale;

- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit
gratiile montate la interior.

- Clădirile noi vor fi realizate având faţade care să ţină cont de scara
arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de
cadenţa, ritmul, raportul plin-gol, caracteristicile clădirilor existente.

(3) Prescripţii referitoare la firme, reclame, elemente de signalistică:
- Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură
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(cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică,
reclame, firme.

(4) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor acoperişului se va urmări ca acestea să fie

realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără ruperi de pantă se acceptă pantă de maximum 45o.
- Învelitorile clădirilor (principale) vor fi realizate din materiale ceramice

specifice zonei. Este permisă folosirea învelitorilor din tablă la clădirile
care au folosit iniţial acest material, cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de
tablă, precum şi la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la
aliniament. Este permisă utilizarea sticlei la acoperişurile serelor,
verandelor amplasate pe faţadele dinspre interiorul parcelei;

- Învelitorile extinderilor construcţiilor și ale garajelor vor fi realizate din
acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de
acoperiş;

(5) Aspectul clădirilor va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de
„coerenţă” şi „eleganţă”.

Art.23 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând

caracteristicile generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.24 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.C.1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.25 Parcaje
(1) Gradul de dotare cu parcaje a zonei și subzonelor şi a construcţiilor pentru care

se solicită autorizaţia de construire va fi conform anexei 5 la RGU, preluată în
anexa 2.5. din prezentul Regulament.

(2) Se permite realizarea de parcaje, pentru unităţile de utilitate publică, amplasate
pe terenuri aparţinând domeniului public.

(3) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate (recomandabil să fie înierbate), în
zone care permit această rezolvare şi conform studiilor specifice.

(4) Autorizarea construcţiilor de locuinţe este condiţionată de asigurarea numărului
de parcaje în interiorul parcelei pe care se construieşte.

Art.26 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor menţine actualele spaţii verzi şi se vor completa cu aliniamente plantate.
(2) Se interzic rezolvările de parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali

sau a parcurilor.
(3) Aliniamentele plantate vor fi conformate şi amplasate astfel încât să nu afecteze

funcţionalitatea căilor de circulaţie rutieră sau pietonală.
(4) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 25%,
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Art.27 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, vor fi amenajate la standarde urbane, incluzând mobilier

urban şi plantaţii ornamentale.
(2) Spaţii libere private, situate între aliniament şi construcţii se vor amenaja peisager

sau urban după caz.

Art.28 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile construcţiilor cu funcţiuni de utilitate publică vor fi transparente.
(2) Împrejmuirile pot purta panouri publicitare, dacă nu intră în contradicţie cu

aspectul general al zonei.
(3) Împrejmuirile pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor pe care sunt

construite locuinţe vor fi transparente sau semitransparente, cu excepţia celor din
zona curţilor care vor fi opace. Înălţimea lor va fi de maxim 2,20 m.

(4) Prin excepție de la alin. precedent, se pot admite împrejmuiri opace, din materiale
tradiționale cu condiția ca înălțimea maximă totală a împrejmuirii să nu
depășească 1,5 m.

(5) Împrejmuirile vor fi conform tipologiilor tradiţionale şi din materiale tradiţionale
(zidărie, lemn, fier forjat).

IV.C.1.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.29 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- instituţii şi servicii – POT max 40%
- locuinţe individuale – POT max 30%

(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, se va stabili la nevoie prin Plan Urbanistic
Zonal, dar nu va depăşi 40%.

Art.30 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- instituţii şi servicii – CUT max 0,8
- locuinţe individuale – CUT max 0,6

(2) Pentru dotările şi utilităţile publice noi, se va stabili la nevoie prin Plan Urbanistic
Zonal, dar nu va depăși 1.
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IV.C.2. LI_R – ZONA PENTRU LOCUINŢE INDIVIDUALE CU CARACTER RURAL

IV.C.2.1. Generalităţi
IV.C.2.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Caracterul zonei este rezidenţial rural, cu gospodării individuale mici (max P+1E).

Art.2 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere

de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).

(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând
exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.

(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de sprijin, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(5) Funcţie de modul de constituire funcţional-volumetrică, locuinţele pot fi constituite
în locuinţe individuale (unifamiliale) – amplasate izolat, cuplat sau înşiruit.

(6) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.

IV.C.2.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire individuală și gospodării

aferente rurale.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură);
- comerț en detail de mică anvergură;
- activități terțiare de mică anvergură;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

IV.C.2.1.3. Prescripții generale
Art.5 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura

proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Pecica, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).

Art.6 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
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(1) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi
amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.4, anexa la
OMS119/2014):

a) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,
remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere
auto.

(2) Unităţile, comerciale şi de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte care prin
natura lor pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin
producerea de zgomot, vibraţii, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se
amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele
locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii. Pentru
unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a noxelor,
astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare (alin.1-5, art.5,
anexa la OMS119/2014).

(3) Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin
aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei
din zona locuită (alin.6, art.5, anexa la OMS119/2014).

(4) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației
cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul (alin.1, art.6, anexa la
OMS119/2014):

a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii,
cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale,
puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică
pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu excepția celor care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot,
vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante;

b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize
medicale și puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor
de analize medicale, cabinete veterinare pentru animale de companie se
amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară
și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea
următoarelor condiții:

- să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform
reglementărilor legale în vigoare;
- să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
- să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților
desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor precum garaje, doar cu
acceptul asociației de locatari sau proprietari;

(5) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.10,
anexa la OMS119/2014).

(6) Parametrii sanitari ce trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor
sunt (alin.1, art.17, anexa la OMS119/2014):

a) suprafața minimă a unei camere 12 m2;
b) suprafața minimă a bucătăriei 5 m2;
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c) înălțimea sub plafon 2,55 m.
(7) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie respectarea

art.17 şi 18 din anexa la OMS119/2014, dintre care precizăm:
a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu

deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită
ventilaţia naturală;

b) iluminatul natural în camere şi bucătărie trebuie să permită
desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

c) ventilaţia naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului
interior prin asigurarea următorilor parametrii:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată

prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin
conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui
spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie
să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei;

d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi

a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime,
să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie
iluminat suficient;

- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se
pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze

riscuri de accidente.
(8) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel

încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea hidrotermică şi acustică
corespunzătoare (alin.1, art.19, anexa la OMS119/2014).

IV.C.2.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea următoarelor:

- gospodării rezidențiale rurale individuale;
- locuinţe de vacanţă;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- instituţii publice, mic comerţ, servicii, dotări de cultură, culte, sedii de firme

(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.C.1 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale
- spaţii pentru parcare, garaje.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
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- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

(3) Autorizarea construcțiilor se va face cu avizul AACR.
(4) În cazul amplasării de anexe gospodărești, acestea vor respecta OMS 119/2014,

cu privire la apropierea de locuințe sau alte zone sanitare protejate.
(5) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,

reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.

Art.9 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Serviciile şi dotările publice se amplasează de regulă, în urma elaborării şi

aprobării unor PUZ.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- locuire colectivă;
- anexe gospodărești (grajduri) pe parcele care nu dispun de suprafața

necesară respectării normelor sanitare pentru amplasarea platformelor
pentru dejecție. Se interzice dirijarea dejecțiilor spre domeniul public sau
spre alte proprietăți.

- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu

arhitectura existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin
dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii;

- gospodărie comunală.

IV.C.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.11 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(4) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(5) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii şi
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prevederi privind orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată
constituite, vor fi reglementate în conformitate cu cap. IV.C.1 din prezentul
Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.12 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor

existente la drumurile publice dar nu mai mici decât gabaritele minime ale
drumurilor publice, prevăzute pentru traversarea intravilanului între gardurile sau
construcţiile amplasate în aliniament, care sunt: de 20m, în cazul DC.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:

- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.13 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea avizului AACR,

obținut în prealabil.
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Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea construcțiilor se va face de regulă cu respectarea configurației

arhitecturale existente, sau funcție de regulamentele aprobate ale parcelărilor.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retras față de acesta, după
cum urmează:

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- retragerea clădirilor este permisă doar dacă respectă coerența și
caracterul fronturilor stradale.

(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, cu condiţia marcării acestuia printr-o împrejmuire sau terasă,
conformată corespunzător cu aspectul zonei. Amplasarea se va face în urma
aprobării unui PUD.

Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Locuințele se pot amplasa în regim izolat, cu respectarea prevederilor Codului

Civil referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(2) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor
faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(3) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.

(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(5) Dacă tipologia zonei nu impune altfel, corpul principal al construcţiilor noi nu va
depăşi 1/2 din lungimea parcelei. După această limită se pot amplasa doar
construcţii anexe, cu respectarea Codului Civil referitor la vederea directă sau
piezişă, cele mici, parter, cu maxim 3 m înălţime putând fi amplasate chiar pe
limita posterioară sau laterală de proprietate.

(6) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

(7) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii existente
aflate la stradă se va face doar cu condiţia ca prin înălţimea şi volumetria ei, să
nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii
(demonstrată prin desfăşurări şi perspective stradale cuprinse în proiectul pentru
autorizarea construcţiei).

(8) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor
în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 capete UVM în
cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în
care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
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sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.1,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(9) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă
curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM
în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul
în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.2,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(10) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut în
ultimele două aliniate, adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la
o distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată
consumului uman (alin.3, art.15, anexa la OMS119/2014).

IV.C.2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.16 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.17 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.C.2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
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mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.19 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă

de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor
publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puţin 10
m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, coteţe, platforme
individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și
trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii
fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei
vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră,
tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea
o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia.
Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea
cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar
deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice.
Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice
poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă
de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată,
impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului
animalelor (alin.2, art.27, anexa la OMS119/2014).

(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(3) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(4) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare
impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor și sursele
de apă în situațiile prevăzute de alin.1-2, art.15 din anexa la OMS 119/2014 și la
50 m în situația prevăzută la alin.3, art.15 din anexa la OMS 119/2014 (lit.e,
art.38, anexa la OMS119/2014).

(5) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.20 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
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(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau
investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.

(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.21 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.C.2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.22 Parcelarea
(1) În general nu se va modifica structura generală a parcelarului, permiţându-se

doar dezlipiri sau alipiri pe lungimea parcelelor, cu excepţia celor de colţ, care pot
suferi dezlipiri şi pe latura scurtă cu acces la stradă; cele existente sunt
construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la prescripţiile RGU).

(2) În toate zonele, suprafaţa parcelelor noi este recomandată a fi de minim 1000 mp;
parcelele existente mai mici de 1000 m și care se încadrează totuşi în restul
prescripţiilor legale sunt considerate construibile.

(3) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi
alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(4) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 8 m pentru clădirile înşiruite, minim 12 m pentru

clădirile cuplate sau izolate; se recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi
de minim 15 m;

- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.
(5) Se pot autoriza dezmembrări ale parcelelor existente cu condiţia îndeplinirii

obligaţiilor dimensionale din aliniatul precedent.
(6) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie

mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.23 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile

vor putea depăşi cu maxim două nivele înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru zonele rezidențiale rurale este

P.
(3) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) S+P+E/M.
(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ; aceste reglementări nu vor
depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor nuanţa.

Art.24 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază caracterul
general al zonei şi valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii.
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- Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul
dominant  al construcţiilor din zona înconjurătoare.

- Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale;
- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu acelaţi nivel

calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;
- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie

integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare;

- Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot
fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu
cu minim 3 m faţă de coama superioară sau limitele laterale ale
acoperişului, sau în podurile nemansardabile.

(2) Prescripţii referitoare la faţade:
- Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor

scumpe (marmură, travertin, etc), la clădiri care nu au folosit astfel de
materiale înainte. Nobleţea faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei
generale, acurateţea detaliilor, etc.

- Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit
gratiile montate la interior.

- Este interzisă prelungirea burlanelor construcțiilor amplasate la frontul
stradal, pe zonele verzi, pentru evacuarea apei de ploaie direct în rigolele
stradale deschise. Evacuarea se va face doar prin rigole deschise sau
acoperite proprii, amenajate între construcții și rigola principală stradală.

- În subzonele existente, clădirile noi vor ţine seama de scara arhitecturală a
faţadelor şi frontonurilor învecinate existente, de cadenţa, raportul plin-gol
şi caracteristicile clădirilor existente.

(3) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate din materiale ceramice

specifice zonei. Învelitorile din tablă se pot folosi la clădirile care au folosit
iniţial acest tip de material, cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de tablă sau
la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament. Este
permisă utilizarea sticlei în cazul serelor, verandelor pe faţadele dinspre
interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor și anexelor vor fi
realizate din acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi
tehnologie de acoperiş;

(4) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
obligatoriu caracterul unitar al zonei respective prin introducerea în regulamentele
aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi
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menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.25 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.26 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.C.2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.27 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

(6) Este permisă staționarea autoturismelor pe zona de acces la parcele, cu condiția
neocupării trotuarelor, a pistelor pentru biciclete și a carosabilului (inclusiv zona
sa de protecție) și doar acolo unde prospectul stradal o permite.

Art.28 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) Cuantumul minim de spații verzi va fi de 50% pe fiecare parcelă.
(3) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 20% din suprafaţa totală a terenului;

(4) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.29 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, existente în zona de locuit, vor fi amenajate la standard

urban prin plantare şi/sau mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) se

prevede a fi amenajate peisager sau urban.

Art.30 Împrejmuiri
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(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul
general şi particular din următoarele puncte de vedere:

- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma tipologiilor întâlnite în localitate, în
general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va depăși 2 m.
Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea totală să nu depășească 1,5 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.

(5) Împrejmuirile vor fi conformate tipologiilor tradiţionale şi a fi din materiale
tradiţionale (zidărie, lemn, fier forjat).

IV.C.2.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.31 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- locuinţe individuale – POT max 30%

Art.32 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- locuinţe individuale – CUT max 0,6
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IV.C.3. ID – ZONE PENTRU UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE DEPOZITARE

IV.C.3.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine terenuri destinate parcurilor petroliere și sondelor de extracție

hidrocarburi, de obicei, situate în afara trupului principal sau la periferia
intravilanului.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi industriale şi depozitare este compusă din următoarele:

- ID – zona de unităţi industriale, depozitare şi servicii industriale și
cvasiindustriale;

- ID_EX – zona de sonde extracție hidrocarburi;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de unităţi industriale şi extractive legate de

exploatarea hidrocarburilor.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare ale zonei sunt serviciile comerciale, legate de

activitatea extractivă (stații PECO, garaje și parcări în incinta unității, unități de
garare și reparaje utilaje, atelier mecanic, birouri).

IV.C.3.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) În zonele ID este permisă amplasarea oricăror tipuri de mici unităţi destinate

industriei şi depozitării nepoluante.
(2) În zona ID_EX este permisă amplasarea de sonde de extracție hidrocarburi.
(3) Este permisă amplasarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(4) Este permisă amplasarea de garaje și parcaje.
(5) Este permisă amplasarea și amenajarea de spații verzi.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor în zona de protecţie a drumurilor publice se va face cu

avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Construcțiile care se amplasează în zone de protecție ale culuarelor tehnice se

vor autoriza cu avizul detinătorilor de rețele.
(3) Este obligatoriu avizul AACR pentru orice construcții.
(4) Este permisă conversia funcțională, cu condiția decontaminării parcelelor datorită

exploatării hidrocarburilor.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor unităţi care pot constitui factori de risc tehnologic

sau pot produce poluarea aerului, apei sau solului.
(2) În trupul principal de intravilan, este interzisă amplasarea de deşeuri industriale.
(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe permanente sau de vacanță.
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IV.C.3.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea spaţiilor destinate birourilor sau serviciilor cu public se va face spre

sud, sud-est sau sud-vest.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Noile construcţii vor ţine cont de zonele de protecţie a tuturor arterelor clasificate

de circulaţie rutieră, atât existente cât şi propuse, prevăzute în legislaţia în
vigoare, menţionate şi în anexa nr. 2.14 la prezentul regulament.

(2) În zona de protecţie a drumurilor publice se pot amplasa, cu avizul deţinătorului
de drum, următoarele:

- lucrări edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri pentru reclame

(3) În zona de siguranţă a drumului se pot autoriza cu avizul şi autorizarea specială a
deţinătorului de drum următoarele:

- trotuare
- instalaţii de semnalizare
- traversări de reţele edilitare.

Art.11 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Toate construcțiile se vor autoriza doar în condițiile avizului AACR.

Art.12 Amplasarea de obiective poluante
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în
teritoriilor protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor
de zgomot, după cum urmează (alin.1, art.16, anexa la OMS119/2014):

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (AeqT) nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică
continuu echivalent ponderat A (LAeqT nu trebuie să depășească la
exteriorul locuinței valoarea de 45 dB.

(3) Sunt interzise amplasarea și funcționarea unităților cu capacitate mică de
producție, comerciale, și de prestări servicii specificate la art.5, alin.1 din anexa la
OMS119/2014, în interiorul teritoriilor protejate, cu excepția zonelor de locuit
(alin.3, art.16, anexa la OMS119/2014).

Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Poziţia clădirilor faţă de aliniament va respecta aliniamentele deja existente.
(2) În cazul în care nu există un aliniament, poziţia faţă de aliniament se va stabili

după criterii funcţionale.

Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
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(1) Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei va respecta prevederile Codului
civil referitoare la vecinătăţi şi ale normelor PSI.

(2) În orice situaţie, distanţa minimă dintre clădirile aflate pe aceeaşi parcelă va fi
egală cu ½ din înălţimea celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.C.3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile directe din drumurile publice, dimensionate

astfel încât să permită accesul autoutilitarelor de intervenţie în caz de incendiu.
(2) Numărul acceselor necesare pentru realizarea acceselor carosabile din drumurile

publice se va face cu avizul de specialitate al deţinătorilor de drum.

Art.16 Accese pietonale
(1) În toate cazurile posibile, se vor prevedea în profilele stradale piste de biciclişti,

pentru a asigura accesul angajaților la zona industrială, obligatorii fiind cele
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumul public, în conformitate cu
destinaţia şi importanţa clădirilor.

(3) Accesele la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia
persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace de deplasare specifice.

IV.C.3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele de apă, de canalizare şi energie electrică.
(2) De la prevederile alin.1 se pot face derogări dacă beneficiarul se obligă să

prelungească reţeaua existentă, atunci când ea are capacitatea necesară, sau se
obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască
alte reţele.

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

Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după
condiţiile contractelor încheiate cu administatorii de reţele.

Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la alin.1, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietate

publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.C.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.20 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri de până la 3 parcele. Peste 3 pacele,

operațiunile sunt permise pe baza unui PUZ aprobat.
(2) Se prevede ca parcelele destinate industriei şi depozitărilor să nu fie mai mici de

2500 mp.
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(3) Parcelele noi obţinute în urma parcelărilor sau dezmembrărilor vor trebui să
respecte prevederile art.30 din RGU.

Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili în general în funcţie de necesităţile

tehnologice.
(2) Regimul maxim de înălţime este de P+2E. Înălțimea maximă a construcțiilor va fi

de maxim 16 m.

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al clădirilor va fi în conformitate cu funcţiunea şi importanţa lor.
(2) La eliberarea certificatului de urbanism, se va avea în vedere determinarea

aspectului clădirilor din următoarele puncte de vedere:
- conformarea construcţiei
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare
- culorile ansamblului şi ale detaliilor
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.23 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie structurală la clădiri se va face în condițiile expertizei tehnice

aferente obligatorii.

Art.24 Întreţinerea construcţiilor
(1) Toţi proprietarii sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele vizibile din

spaţiul public, ce participă la ambianţa publică.

IV.C.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.25 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posiblitatea realizării acestora pe parcelele
construcţiei.

(2) Configuraţia locurilor de parcare şi numărul lor se va stabili în conformitate cu
normele Anexei nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(3) Se interzice amplasarea de locuri de staţionare a vehiculelor mari şi medii pe
domeniul public. Toate unităţile de producţie vor avea obligatoriu asigurate locurile
de staţionare auto în parcela proprie.

Art.26 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor asigura în toate cazurile, spaţii verzi cu rol de protecţie reprezentând

minim 20% din suprafaţa parcelei.

Art.27 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere private se vor amenaja peisager.

Art.28 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile vor fi conformate necesităţilor tehnologice.
(2) Înălțimea împrejmuirilor nu va depăși înălțimea totală de 2,20 m.

IV.C.3.4. Indicatori teritoriali maximali
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Art.29 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.30 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1.
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IV.C.4. A – ZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE ȘI ZOOTEHNICE

IV.C.4.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde terenuri destinate construcţiilor necesare exploatării agricole și

zootehnice, incluse în intravilan. În principal este vorba despre construcţii
destinate adăpostirii utilajelor agricole, depozite cu caracter agricol, ateliere
pentru utilaje agricole, și ferme mici agricole, zootehnice sau mixte.

Art.2 Tipuri de zone și subzone funcţionale
(1) Zona pentru unităţi agricole și zootehnice cuprinde următoarele:

- AA – zona pentru unități agricole;
- AM – zona de activităţi mixte agro-zootehnice;

Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei o reprezintă unităţile agricole și zootehnice.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt unităţile prestatoare de servicii în

agricultură, unităţi industriale şi de depozitare mici, servicii şi comerţ precum şi
dotări sociale ale unităţilor agricole.

IV.C.4.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă autorizarea executării construcţiilor cu următoarele destinaţii:

- în toate zonele sunt permise exploataţii agricole;
- în toate zonele sunt permise servicii pentru agricultură;
- în toate zonele sunt permise unităţi de prelucrare a produselor agricole;
- unități de defacere a produselor proprii;
- în toate zonele sunt permise dotări sociale ale exploataţilor agricole;
- lucrări de echipare tehnico-edilitară;
- parcaje, garaje.

(2) În zonele AM, este permisă autorizarea executării și a construcţiilor cu
următoarele destinaţii:

- mici ferme zootehnice;

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizatia de construire se va emite cu avizul administratorului drumului public

de acces.
(2) La autorizarea executării construcțiilor în zonele cu servituți aeronautice este

obligatorie obținerea avizului A.A.C.R.
(3) Unitățile agricole și zootehnice și cele de prelucrare a produselor agro-

alimentare și zootehnice, se pot amplasa cu respectarea normelor minimale
de protecție sanitară cele stabilite prin art.11 al Ordinului 119/2014 al
Ministrului Sănătății cuprinse și în cap. VI.3.3 din prezentul Regulament.

(4) Locuirea este permisă doar dacă nu este permanentă, este legată de activitatea
principală agricolă și în condițiile în care respectă normele sanitare.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.
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Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii destinate unor unităţi care pot produce

poluarea solului, aerului sau a pânzei freatice.
(2) Se interzice amplasarea oricăror obiective în zone de protecție sanitară, cu

excepția celor destinate personalului de întreținere și intervenție.
(3) Este interzisă amplasarea de orice alte zone în afara celor menţionate la art 5 și

6.

IV.C.4.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili, după caz prin certificatul de

urbanism. Acolo unde este necesară întocmirea prealabilă a unui PUD,
amplasarea faţă de aliniament se va stabili prin această documentaţie.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare de proprietate se va stabili prin

certificatul de urbanism, iar acolo unde este necesară întocmirea unui PUD, se va
face prin această documentaţie.

(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea
normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.

(3) Indiferent de modul de stabilire a retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare
de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:

- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;

- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.C.4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
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Art.13 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile

directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.14 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese

pietonale directe din drumurile publice.

IV.C.4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Unitățile de prelucrare a produselor alimentare pot fi autorizate numai dacă se

asigură utilități tehnico-edilitare conform normelor tehnice în viguare, a normelor
sanitare și de protecție a mediului.

(2) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(3) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.C.4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă cu condiţia asigurării pentru parcelele noi

înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) Pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime maxim este P+E.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau
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PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică, la un standard urban.

IV.C.4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul

parcelei parcaje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată

prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie (situate de obicei înspre
drumurile publice sau celelalte funcţiuni).

Art.24 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.C.4.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1.
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IV.C.5. CC – ZONE PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE ȘI TRANSPORTURI

IV.C.5.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată în principal comunicaţiei principale rutiere, și dotărilor pentru

transportul rutier din cadrul intravilanului şi conţine amenajarea căilor de
comunicaţie pentru toţi participanţii la aceste tipuri de trafic: călători, autovehicule,
ciclişti şi pietoni inclusiv cei cu dizabilități, sau care folosesc mijloace specifice de
deplasare.

Art.2 Drumurile
(1) Drumurile publice sunt căi de comunicație terestră special amenajate pentru

circulația vehiculelor și pietonilor.
(2) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura și

infrastructura drumului, podurile, podeţele, rigolele, viaductele, pasajele
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, și alte lucrări de artă,
construcţiile de apărare , protecție şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti,
locurile de parcare, oprire şi staţionare, stațiile de taxare, bretelele de acces, ,
drumurile tehnologice pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de
semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente
de transport și instalațiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile
cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între
autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele de protecție a mediului,
terenurile şi plantaţiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puţin
zonele de protecţie (alin.3, art.2, OG43/1997).

(3) Ampriza drumului este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului, în secţiunea transversală, măsurată în proiecţie orizontală.

(4) Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amenajării
drumului, destinate amplasării semnalizărilor rutiere, a plantaţiilor sau altor
activităţi şi amenajări legate de exploatarea drumului.

(5) Zona drumului public este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările
aferente, constituită din 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 în intravilan.

(6) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de
circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism, cu avizul administratorului drumului
(alin.3, art.19, OG43/1997).

Art.3 Străzile
(1) Ierarhizarea străzilor din intravilanul propus s-a făcut după criterii urbane, acestea

fiind categorisite în străzi de categoria a III-a (cu 2 benzi) şi categoria a IV-a (cu 1-
2 benzi).

(2) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,
trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti,
suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele
de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără
canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate
(alin.1, art.19, OG43/1997).

Art.4 Tipuri de zone funcţionale
(1) Zona este formată din următoarele tipuri de zone funcţionale:



391

- CCR – zona pentru circulații rutiere;
- CCR_S – zona pentru dotări de transport rutier;

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de căi de comunicaţie şi unităţi de

transporturi aferente.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În toate zonele sunt admise reţelele tehnico-edilitare și spații verzi.
(2) În zona CCR_S este permisă amplasarea de funcțiuni conexe de tip servicii

conexe transporturilor (reparatii auto, spălătorii auto).

IV.C.5.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) În zonele CCR este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate căilor

de comunicaţie şi transporturilor, auto.
(2) În zonele CCR_S este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate

căilor de comunicaţie şi transporturilor, auto.
(3) Este permisă amplasarea de zone verzi de protecţie, aliniamente de protecţie şi

lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive.
(4) Este permisă amplasarea de mobilier urban şi construcţii mici provizorii, înscrise

în atmosfera zonei, destinate comerţului mic alimentar sau nealimentar.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în zona drumului public este permisă cu

avizul administratorului de drum.
(2) Drumurile de interes comunal îşi păstrează categoria funcţională din care fac

parte și sunt considerate continue și atunci când traversează localitățile, servind
totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localității
Sederhat se poate face numai cu acordul administratorului drumului considerat
continuu, în concordanţă cu planul urbanistic aprobat. (art.11, OG43/1997).

(3) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum și la trecerile de nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum și după caz, acordul
administratorului de infrastructură feroviară (art.30, OG43/1997).

(4) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de
siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).

Art.9 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor clădiri sau amenajări având altă destinaţie decât

una din cele menţionate în ultimele două articole.
(2) Este interzisă executarea de împrejmuiri pe zonele verzi de aliniament ale

profilelor stradale.
(3) Nu se admite amenajarea de spații de parcare destinate utilajelor agricole în

profilele stradale; acestea vor fi parcate doar în curțile gospodărești proprii.
(4) Este interzisă prelungirea burlanelor construcțiilor amplasate la frontul stradal, pe

zonele verzi, pentru evacuarea apei de ploaie direct în rigolele stradale deschise.
Evacuarea se va face doar prin rigole deschise sau acoperite, proprii, amenajate
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între construcții și rigola principală stradală.
(5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrări de artă aferente

acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri,
afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și
autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de
administratorul drumului respectiv (alin.5, art.27, OG 43/1997).

(6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG 43/1997).

(7) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță în localități mai mică
de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție (pct.a), alin.8,
art.27, OG 43/1997).

IV.C.5.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.5.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.10 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului spre sud.
(2) Orientarea dormitoarelor sau a încăperilor de locuit din locuinţele de serviciu va

asigura însorirea lor pe o durată de  minim 1 ½ ore la solstiţiul de iarnă.

Art.11 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare.

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje.

(3) Se vor avea în vedere respectarea propunerilor din planşele de Reglementări
urbanistice propuse, în ceea ce privește gabaritele străzilor noi.

IV.C.5.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.12 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă se asigură

accese carosabile directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.13 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă

se asigură accese pietonale directe din drumurile publice.

IV.C.5.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
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Art.14 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau

electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(2) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

Art.15 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.16 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.C.5.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.17 Parcelarea
(1) Este permisă parcelarea sau alipirea de parcele, pe criterii funcționale.

Art.18 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) În zonele CCR_S, pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime
maxim este P+1E.

Art.19 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.20 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică, la un standard urban.

IV.C.5.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.21 Parcaje
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(1) Este obligatorie amenajarea de parcaje în cazul clădirilor administrative sau
sociale din zonele CCR_S. Acestea vor fi dimensionate conform destinaţiei
clădirii, respectând normele de alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa
2.5. la prezentul regulament.

(2) Zonele CCR_S sunt destinate în principal staționării vehiculelor de transport;
incintele acestora se vor amenaja ca atare.

Art.22 Spaţii verzi şi plantate
(1) Nu este cazul.

Art.23 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.24 Împrejmuiri
(1) În cazul zonei CCR_S se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau

din garduri vii.

IV.C.5.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.25 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCR_S se va face doar dacă

procentul de ocupare al terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 40%

Art.26 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCR_S, se va face doar dacă

valoarea coeficientului de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă
după cum urmează:

- CUT max 0,5
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IV.C.6. GCC – ZONA PENTRU CIMITIRE

IV.C.6.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine cimitirul din localitate.

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de gospodărie comunală-cimitire.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt:

- capele, clădiri administrative și anexe ale cimitirelor
- spaţii verzi şi plantate;
- echipare tehnico-edilitară.

IV.C.6.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasare de morminte și monumente funerare.
(2) Este permisă amplasarea de capele mortuare, clădiri administrative și anexe ale

cimitirelor.
(3) Este permisă amplasarea de spații verzi și plantate.
(4) Este permisă amplasarea de echipare tehnico-edilitară.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(2) Amplasarea unor construcţii şi amenajări în zona drumului public este permisă cu

avizul deţinătorului de drum.

Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă utilizarea terenurilor în alte scopuri decât cele legate de destinaţia

lor actuală.

IV.C.6.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.6.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.7 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului.

Art.8 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumului este permisă autorizarea lucrărilor de echipare

edilitară, spaţii verzi, trotuare şi parcaje.

Art.9 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Construcțiile noi vor respecta în primul rând aliniamentele existente.
(2) În cazul cimitirelor, amplasarea faţă de aliniament se va stabili printr-un plan de

specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

Art.10 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelelor va respecta Codul Civil.



396

(2) În cazul cimitirelor, amplasarea în interiorul parcelei se va stabili printr-un plan de
specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

IV.C.6.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.11 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile în interiorul cimitirelor.

Art.12 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcelă conformate astfel încât să

permită circulaţia persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice
de deplasare.

IV.C.6.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.13 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Prin grija Primăriei se va asigura racordarea dotărilor (capele, etc.) la reţelele

tehnico-edilitare necesare (apă, canalizare şi electricitate).

IV.C.6.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.14 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri, cu condiția respectării RGU.
(2) În cazul cimitirelor, forma şi dimensiunile parcelelor se vor stabili de către Primărie

în funcţie de nevoi, printr-un proiect de specialitate.

Art.15 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili printr-un certificat de urbanism.
(2) Nu se va depăși în nici un caz regimul P, excepție putând face, ca înălțime,

capelele mortuare.

Art.16 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va urmări ca aceasta să nu altereze prin aspect

imaginea urbană.

Art.17 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor, mormintelor, monumentelor şi aleilor

din cimitire, în acord cu decenţa locului.

IV.C.6.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.18 Parcaje
(1) La intrarea în cimitire se vor asigura spaţii de parcare. În măsura posibilităţilor

acestea se vor amplasa în interiorul incintelor.
(2) Se vor asigura zone de staţionare a vehiculelor mortuare în zona intrării în

cimitire.

Art.19 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe destinate amenajării cimitirelor

cu spaţii verzi, reprezentând minim 20% din suprafaţa zonei.
(2) Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. Între morminte şi

gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 m (art.84, anexa la
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OMS119/2014).

Art.20 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere vor fi amenajate peisager, sau urban.

Art.21 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile la drumurile publice ale cimitirului sunt obligatorii şi nu trebuie să

depăşească 2 m măsuraţi de la nivelul trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor
depăşi 2,5 m. Partea opacă a împrejmuirii va avea înălţimea maximă de 1 m
măsurat de la nivelul trotuarului.

(2) Aspectul împrejmuirii se va supune aceleiaşi exigenţe ca şi în cazul aspectului
exterior al clădirilor.

(3) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu.

IV.C.6.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.22 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- GCC (cimitire) – POT max 2% (clădiri)

Art.23 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- GCC (cimitire) – CUT max 0,04 (clădiri)
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IV.C.7. U_LI_R – ZONA DE URBANIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE CU
CARACTER RURAL

IV.C.7.1. Generalităţi
IV.C.7.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Caracterul zonei este de urbanizare nouă cu locuințe cu caracter rural -

gospodării individuale mici (max P+1E).

Art.2 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere

de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).

(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurând
exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.

(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de sprijin, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(5) Funcţie de modul de constituire funcţional-volumetrică, locuinţele pot fi constituite
în locuinţe individuale (unifamiliale) – amplasate izolat, cuplat sau înşiruit.

(6) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.

IV.C.7.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.3 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de locuire individuală și gospodării

aferente rurale.

Art.4 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Sunt permise următoarele funcţiuni complementare:

- funcţiuni de utilitate publică (învățământ preșcolar, sănătate, cultură);
- comerț en detail de mică anvergură;
- activități terțiare de mică anvergură;
- spaţii verzi amenajate;
- accese carosabile, pietonale, piste ciclişti,
- parcaje, garaje
- reţele tehnico-edilitare şi construcţii aferente.

IV.C.7.1.3. Prescripții generale
Art.5 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura

proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Pecica, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).
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Art.6 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
(1) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi

amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.4, anexa la
OMS119/2014):

a) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,
remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere
auto.

(2) Unităţile, comerciale şi de prestări servicii, discoteci, cluburi de noapte care prin
natura lor pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin
producerea de zgomot, vibraţii, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se
amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele
locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii. Pentru
unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de limitare a noxelor,
astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare (alin.1-5, art.5,
anexa la OMS119/2014).

(3) Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin
aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei
din zona locuită (alin.6, art.5, anexa la OMS119/2014).

(4) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației
cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul (alin.1, art.6, anexa la
OMS119/2014):

a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii,
cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale,
puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică
pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu excepția celor care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot,
vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante;

b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize
medicale și puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor
de analize medicale, cabinete veterinare pentru animale de companie se
amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară
și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea
următoarelor condiții:

- să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform
reglementărilor legale în vigoare;
- să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
- să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților
desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor precum garaje, doar cu
acceptul asociației de locatari sau proprietari;

(5) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.10,
anexa la OMS119/2014).

(6) Parametrii sanitari ce trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor
sunt (alin.1, art.17, anexa la OMS119/2014):
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a) suprafața minimă a unei camere 12 m2;
b) suprafața minimă a bucătăriei 5 m2;
c) înălțimea sub plafon 2,55 m.

(7) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie respectarea
art.17 şi 18 din anexa la OMS119/2014, dintre care precizăm:

a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu
deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită
ventilaţia naturală;

b) iluminatul natural în camere şi bucătărie trebuie să permită
desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

c) ventilaţia naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului
interior prin asigurarea următorilor parametrii:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată

prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin
conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui
spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie
să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei;

d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi

a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime,
să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie
iluminat suficient;

- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se
pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze

riscuri de accidente.
(8) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel

încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea hidrotermică şi acustică
corespunzătoare (alin.1, art.19, anexa la OMS119/2014).

IV.C.7.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea următoarelor:

- gospodării rezidențiale rurale individuale;
- locuinţe de vacanţă;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- instituţii publice, mic comerţ, servicii, dotări de cultură, culte, sedii de firme

(aceste funcțiuni, odată constituite, vor fi reglementate în conformitate cu
cap. IV.C.1 din prezentul Regulament);

- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale
- spaţii pentru parcare, garaje.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
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(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu
următoarele condiţii:

- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

(3) Autorizarea construcțiilor se va face cu avizul AACR.
(4) În cazul amplasării de anexe gospodărești, acestea vor respecta OMS 119/2014,

cu privire la apropierea de locuințe sau alte zone sanitare protejate.
(5) Construcțiile cu destinație turistică, menționate ca atare în anexa la HG 31/1996,

reluată și în anexa 2.16 a prezentului regulament se vor autoriza doar cu avizul
Ministerului Turismului.

Art.9 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară până la aprobarea PUZ.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(2) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- locuire colectivă;
- anexe gospodărești (grajduri) pe parcele care nu dispun de suprafața

necesară respectării normelor sanitare pentru amplasarea platformelor
pentru dejecție. Se interzice dirijarea dejecțiilor spre domeniul public sau
spre alte proprietăți.

- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale ale clădirilor istorice incompatibile cu

arhitectura existentă respectivă (prin relaţiile funcţionale cerute, prin
dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii;

- gospodărie comunală.

IV.C.7.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.7.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.11 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(4) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
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(5) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii şi
prevederi privind orientarea faţă de punctele cardinale (aceste funcțiuni, odată
constituite, vor fi reglementate în conformitate cu cap. IV.C.1 din prezentul
Regulament):

a) construcţii administrative: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor;

b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea
spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţii de învăţământ: pentru toate categoriile de construcţii de
învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi sud, sud-est sau sud-vest;
bibliotecile, sălile de atelier şi laboratoarele se vor orienta nord; terenurile
de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud;

f) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
g) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.12 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor

existente la drumurile publice sau propuse în cadrul prezentului proiect.
(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul

organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:
- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
- spaţii de parcare;
- podeţe.

(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.13 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea condițiilor din și cu

avizul AACR.

Art.14 Amplasarea faţă de aliniament
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(1) Amplasarea construcțiilor se va face de regulă cu respectarea configurației
arhitecturale existente, sau funcție de regulamentele aprobate ale parcelărilor.
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retras față de acesta, după
cum urmează:

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- retragerea clădirilor este permisă doar dacă respectă coerența și
caracterul fronturilor stradale.

(2) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor şi unităţilor de mică producţie
nepoluantă, funcție de programul de arhitectură, vor putea fi amplasate retras faţă
de aliniament, cu condiţia marcării acestuia printr-o împrejmuire sau terasă,
conformată corespunzător cu aspectul zonei. Amplasarea se va face în urma
aprobării unui PUD.

Art.15 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Locuințele se pot amplasa în regim izolat, cu respectarea prevederilor Codului

Civil referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(2) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor
faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(3) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizulul Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial.

(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(5) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.

(6) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare
printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor
în curțile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 capete UVM în
cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 4 UVM în cazul în
care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.1,
art.15, anexa la OMS119/2014).

(7) În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă
curentă şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM
în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale și echivalentul a 7 UVM în cazul
în care se cresc exclusiv găini sau porci, calculate conform tabelului de conversie
din legislația privind dezvoltarea rurală, se amplasează la cel puţin 10 m de cea
mai apropiată locuinţă învecinată și sursă de apă destinată consumului uman şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru
sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiților de biosecuritate (alin.2,
art.15, anexa la OMS119/2014).
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(8) În gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut în ultimele
două aliniate, adăposturile pentru creșterea animalelor se amplasează la o
distanță de 50 m de cea mai apropiată locuință vecină și sursă de apă destinată
consumului uman (alin.3, art.15, anexa la OMS119/2014).

IV.C.7.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.16 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.17 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.C.7.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.18 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de apă, canalizare şi energie

electrică este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care beneficiarul dispune de
echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică ce folosesc surse de
energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.19 Sisteme individuale de echipare edilitară
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(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă
de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor
publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puţin 10
m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, coteţe, platforme
individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și
trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii
fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei
vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră,
tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea
o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia.
Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea
cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar
deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice.
Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice
poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă
de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată,
impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului
animalelor (alin.2, art.27, anexa la OMS119/2014).

(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(3) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(4) Deşeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se
asimilează cu fermele zootehnice, se colectează pe platforme de colectare
impermeabilizate, amplasate la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor și sursele
de apă în situațiile prevăzute de alin.1-2, art.15 din anexa la OMS 119/2014 și la
50 m în situația prevăzută la alin.3, art.15 din anexa la OMS 119/2014 (lit.e,
art.38, anexa la OMS119/2014).

(5) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.20 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.21 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.
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IV.C.7.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.22 Parcelarea
(1) Sunt permise alipiri și dezlipiri de parcele.
(2) În toate zonele, suprafaţa parcelelor noi este recomanda a fi de minim 1000 mp.
(3) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi

alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.

(4) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 8 m pentru clădirile înşiruite, minim 12 m pentru

clădirile cuplate sau izolate; se recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi
de minim 15 m;

- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.
(5) Se pot autoriza dezmembrări ale parcelelor existente cu condiţia îndeplinirii

obligaţiilor dimensionale din aliniatul precedent.
(6) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie

mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.23 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile

vor putea depăşi cu maxim două nivele înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru zonele rezidențiale rurale este

P.
(3) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor nu poate depăşi (cu niveluri respectând

gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) S+P+E/M.
(4) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau

reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa.

Art.24 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu același nivel
calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie
integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare;

(2) Prescripţii referitoare la acoperişuri:
- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate

în armonie cu cele caracteristice zonei;
- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
- Învelitorile clădirilor principale vor fi realizate de regulă din materiale

ceramice specifice zonei. Este permisă utilizarea sticlei în cazul serelor,
verandelor pe faţadele dinspre interiorul parcelei.

- Învelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor vor fi realizate din
acelaţi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tehnologie de
acoperiş;

(3) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări
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obligatoriu caracterul unitar al cartierului sau zonei respective prin introducerea în
regulamentele aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile

dominante, raportul plin-gol, etc.;
- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi

menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.25 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.26 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.C.7.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.27 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

Art.28 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) În cadrul noilor parcelări, minim 5% din suprafaţa totală a terenului va fi spaţiu

verde public.
(3) La nivelul fiecărei parcele obținute, se va amenaja un cuantum de min. 50% spații

verzi.
(4) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 20% din suprafaţa totală a terenului;
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(5) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.29 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice vor fi amenajate la standard urban prin plantare şi/sau

mobilier urban.
(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) se

vor amenaja peisager sau urban.

Art.30 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma de regulă tipologiilor întâlnite în
localitate, în general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va
depăși 2 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.

IV.C.7.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.31 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- locuire - POT max 30%

(2) În orice situație (funcțiuni complementare) POT nu va depăşi 40%.

Art.32 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 0,6
(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,8.
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IV.C.8. U_IST – ZONA DE URBANIZARE PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE
TIP TERȚIAR

IV.C.8.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine zona de urbanizare pentru toate tipurile de activități economice

terțiare amplasate în zona de E a localității, mai puțin cele comerciale, cu
suprafața desfășurată mai mare de 1000 m2, care vor putea fi reglementate în
condițiile unei zone noi de tip U_ISC (reglementate la Pecica).

Art.2 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de activități economice din sectorul

economic terțiar.

Art.3 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

Art.4 Condiționări ale urbanizării
(1) Se vor respecta obiectivele de utilitate publică prevăzute în partea grafică a

proiectului, în special cele destinate deschiderii de străzi.

IV.C.8.2. Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasarea de unităţi de servicii şi comerţ de interes general:

- construcții pentru administrarea afacerilor
- construcții financiar-bancare
- construcții comerciale en detail cu până la 1000 m2 arie desfășurată
- alimentație publică
- servicii cu acces public, profesionale, manufacturiere
- stații de carburanți

(2) Este permisă amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de echipare tehnico-
edilitară.

(3) Este permisă amplasarea de spaţii verzi amenajate şi perdele de protecţie.
(4) Este permisă amplasarea de parcaje și garaje.

Art.6 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul

deţinătorilor de drum.
(2) Unitățile de alimentație publică sau cele care produc poluare fonică amplasate în

imediata vecinătate a zonelor rezidențiale se recomandă a avea program de lucru
limitat pentru a nu deranja locuirea în timpul nopții.

Art.7 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Se instituie interdicție temporară de construire până la aprobarea PUZ.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
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(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc
pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului sau sunt
incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei.

(2) Este interzisă amplasarea de unităţi industriale, de depozitare, gospodărie
comunală şi cele zootehnice;

(3) Este interzisă amplasarea de locuinţe.

IV.C.8.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.C.8.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) La autorizarea executării construcţiilor se va ţine cont de orientarea clădirilor

conform prevederilor Anexei nr.3 la RGU, preluată în anexa nr. 2.3. la prezentul
regulament.

(2) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului şi a birourilor spre sud, sud-
est sau sud-vest;

(3) Spaţiile destinate depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de
preparare vor fi amplasate spre nord;

(4) La construcţii pentru agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau
sud-est;

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor de-a lungul drumurilor publice se va

face cu respectarea zonelor drumurilor, cuprinse în legislaţia în vigoare şi
menţionate în anexa 2.14. la prezentul regulament.

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu acordul
deţinătorilor de drum a lucrărilor şi amenajărilor destinate:

- semnalizărilor rutiere
- amenajărilor de trotuare pietonale
- spaţii de parcare
- traversări de reţele tehnico-edilitare.

(3) În zona de protecţie a drumului public se pot autoriza cu avizul deţinătorului de
drum, lucrări şi amenajări destinate:

- echipării edilitare
- spaţii verzi
- parcaje
- panouri publicitare
- staţii de carburanţi (inclusiv funcţiuni complementare).

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea față de aliniament se face prin PUZ.
(2) Acolo unde există un regim de aliniere existent şi condiţiile de temă nu impun

altfel construcţiile noi se amplasează în aliniament cu cele existente.
(3) Retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă

coerența și caracterul fronturilor stradale.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelei se va face prin PUZ.
(2) Poziţia clădirilor în interiorul parcelei se va stabili cu respectarea următoarelor

condiţii minimale:
- respectarea servituţii vederii directe şi piezişe conform Codului civil;
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- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu ½ din
înălţimea clădirii celei mai înalte, dar cel puţin de 3 m.

IV.C.8.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Numărul şi dimensionarea acceselor carosabile se va stabili cu respectarea

următoarelor condiţii:
- acces carosabil direct din drumul public;
- respectarea Anexei nr.4 la RGU;
- avizul deţinătorului de drum.

(2) Numărul și poziția acceselor se va stabili prin PUZ.

Art.14 Accese pietonale
(1) Numărul şi dimensiunile acceselor pietonale se va stabili respectând următoarele

condiţii:
- acces direct din drumul public;
- accesul în conformitate cu destinaţia clădirii.

(2) Accesele pietonale la spaţiile publice vor fi conformate astfel încât să permită
deplasarea persoanelor cu dizabilități şi care folosesc mijloacele specifice de
deplasare.

IV.C.8.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea

racordării noilor consumatori la reţelele existente de apă, la reţelele de canalizare
şi de distribuţie energie electrică.

(2) De la alin.1 se poate face derogare pentru toate tipurile de construcţii, cu condiţia
ca beneficiarul sau investitorul să se oblige la racordarea şi la extinderea reţelei
existente şi/sau mărirea capacităţii ei, dacă aceasta nu este suficientă pentru a
putea primi noi consumatori.

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

(4) Racordurile la reţelele electrice, de gaze naturale, energie termică, televiziune
prin cablu, se vor amplasa subteran.

Art.16 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea capacităţii reţelelor edilitare publice se poate

realiza de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în
condiţiile contractelor încheiate cu consiliul local.

(2) Reţelele de alimentare cu gaze naturale şi CATV vor fi amplasate subteran.

Art.17 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare tehnico-edilitară aparţin domeniului public, dacă legea nu

dispune altfel.
(2) Îndiferent de forma de finanţare a execuţiei lucrărilor prevăzute la alin.1, acestea

intră în proprietatea publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.C.8.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.18 Parcelarea
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(1) Forma şi dimensiunile parcelelor vor fi stabilite de regulă cu respectarea
prevederilor art.30 din RGU și prin PUZ.

(2) Se prevede a se respecta următoarele condiții minimale:
- front de minim 25 m;
- adâncimea mai mare sau egală cu frontul stradal;

Art.19 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălțimea construcțiilor se va stabili prin PUZ.
(2) Regimul de înălțime maxim admis este de P+E.

Art.20 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu

contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaţi nivel calitativ

ca şi cele principale şi în armonie cu aceasta.
(3) În zonele existente, se va ține cont de contextul local al fondului construit,

construcțiile noi fiind în acord cu cele existente;
(4) Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc) trebuie integrate în

volumul construcţiilor sau al elementelor de împrejmuire. Instalaţiile de alimentare
cu energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa
fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei
înconjurătoare.

Art.21 Întreţinerea construcţiilor
(1) Proprietarii imobilelor sunt obligaţi să-şi întreţină faţadele şi elementele ce

participă la atmosfera domeniului public (învelitori, instalaţii de captare a apei
pluviale, împrejmuiri, etc.)

IV.C.8.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.22 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se asigură, în

interiorul parcelei, spaţii de parcare conform destinaţiei clădirii calculate în baza
prevederilor Anexei nr.5 din RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la prezentul
regulament.

(2) Staţionarea vehiculelor destinate aprovizionării cu marfă vor putea staţiona numai
pe spaţii special amenajate în acest scop, amplasate de regulă în interiorul
parcelelor.

Art.23 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor va fi acordată numai cu respectarea asigurării

de spaţii verzi şi plantate conform Anexei nr. 6 din RGU, preluată în anexa 2.6. la
prezentul regulament.

(2) Cuantumul minim de spații verzi este de 20%.

Art.24 Spaţii libere
(1) Spaţii libere private vor fi amenajate urban sau peisager.

Art.25 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile aflate pe aliniament vor fi transparente, din gard viu sau decorative.
(2) Imprejmuirile vor fi în acord cu zona din care fac parte.
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IV.C.8.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.26 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- POT max 40%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 40%.

Art.27 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- CUT max 0,8
(2) În orice situație CUT nu va depăși 0,8.
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IV.D.1. ZNP_LT_L – ZONA PENTRU LOCUINŢE DE VACANȚĂ ȘI WEEKEND
SITUATĂ ÎN ZONĂ NATURALĂ PROTEJATĂ

IV.D.1.1. Generalităţi
IV.D.1.1.1. Introducere
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele naturale protejate din intravilanul localității, se suprapun peste întreaga

localitate, aceste funcțiuni fiind suprapuse peste Parcul Natural Lunca Mureșului,
dar și peste zona inundabilă a Mureșului.

(2) În acest capitol sunt reglementate zonele existente de locuit din cadrul localității
Bodrogu Vechi.

Art.2 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementează locuirea din intravilan suprapusă peste

următoarea zonă naturală protejată:
a) Parcul Natural Lunca Mureșului, cod. RONPA0926, protejat și ca sit

Ramsar cod RORMS0004, și ca Lunca Mureșului Inferior, cod.
ROSCI0108 și ROSPA0069;

Art.3 Parcul Natural Lunca Mureșului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au

drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).

(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).

(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).

(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).

(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului
de management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca
Mureşului, anexat prezentului regulament.

(6) Situl are Plan de Management și Regulament.

IV.D.1.1.2. Zone și subzone funcționale
Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea actuală, cu caracter aproape în

totalitate temporar, adică locuire de vacanță și weekend cu anexe aferente,
suprapusă peste Parcul Natural Lunca Mureșului.
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Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt următoarele:

- mic comerț și funcțiuni terțiare mici;
- cazare;
- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;

IV.D.1.1.3. Prescripții generale
Art.6 Locuinţa
(1) În sensul legii, locuinţa este o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere

de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele
de locuit ale unei persoane sau familii (lit.a, art.2, L114/1996).

(2) Locuinţa convenabilă este locuinţa care, prin gradul de satisfacere a raportului
dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă
necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă,
asigurând exigenţele minimale prezentate în anexa nr. 1 la L114/1996.

(3) Funcţie de destinaţie, locuinţele pot fi: private, sociale, de serviciu, de intervenţie,
de necesitate, de sprijin, de protocol şi case de vacanţă (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(4) Funcţie de tipul de proprietate, locuinţele pot fi: individuale - unitate individuală şi
locuinţă individuală - şi condominiu - unele proprietăţi sunt comune iar restul sunt
individuale - (lit.c-h, art.2, L114/1996).

(5) Locuinţa de tip duplex, reprezintă o locuinţă ce de desfăşoară pe două niveluri, iar
locuinţa de tip triplex, reprezintă o locuinţă ce se desfăşoară pe trei niveluri,
ş.a.m.d.

Art.7 Funcţiuni de locuire
(1) 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
(alin.4, art.18, RGU).

Art.8 Exigenţele minimale de calitate
(1) Autorizarea executării constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura

proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigentelor
minimale, prevăzute în anexa nr.1 la L114/1996. Consiliul local Pecica, poate
autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe (art.3, L114/1996).

Art.9 Condiţii generale de amplasare, echipare şi conformare
(1) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi

amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (art.4, anexa la
OMS119/2014):

a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă
a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m
de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu
asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare
şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza
indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a
acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele
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pot fi cuplate cu instalaţii pentru bătut covoare;
b) acolo unde constrângerile de spațiu nu permit amenajarea de platforme

care să îndeplinească condițiile de mai sus, se pot amplasa pubele pentru
colectarea selectivă a deșeurilor orășenești în spații protejate și asigurate,
cu cale de acces pentru evacuare, la distanța de minimum 5 m de fațada
neprevăzută cu ferestre a celei mai apropiate locuințe/imobil, cu condiția
ca ritmul de evacuare a acestor deșeuri să fie zilnic;

c) spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban
specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată
accidentarea utilizatorilor;

d) spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din
zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele
camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor
de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele,
remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere
auto.

(2) Unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii,
discoteci, cluburi de noapte care prin natura lor pot crea riscuri pentru sănătate
sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, praf, fum,
gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de
minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei
şi perimetrul unităţii. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele
adecvate de limitare a noxelor, astfel încât să se încadreze în normele din
standardele în vigoare (alin.1-5, art.5, anexa la OMS119/2014).

(3) Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin
aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei
din zona locuită (alin.6, art.5, anexa la OMS119/2014).

(4) La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației
cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul (alin.1, art.6, anexa la
OMS119/2014):

a) se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii,
cabinete medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize medicale,
puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor de analize
medicale, furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, cabinete de practică
pentru servicii publice conexe actului medical şi cabinete veterinare pentru
animale de companie, cu excepția celor care pot crea riscuri pentru
sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot,
vibrații, praf, fum, gaze toxice sau iritante;

b) cabinetele medicale ambulatorii fără paturi, laboratoare de analize
medicale și puncte externe de recoltare probe biologice ale laboratoarelor
de analize medicale, cabinete veterinare pentru animale de companie se
amplasează la parterul clădirilor de locuit, în clădiri în care se desfășoară
și alte activități sau în clădiri cu funcțiune mixtă, cu respectarea
următoarelor condiții:

- să asigure gestionarea deșeurilor periculoase conform
reglementărilor legale în vigoare;
- să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătate;
- să respecte normele igienico-sanitare specifice activităților
desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare;

c) se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor precum garaje, doar cu
acceptul asociației de locatari sau proprietari;

(5) În clădirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea
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deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii (alin.2, art.6, anexa la OMS119/2014).
(6) Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se

obţine acceptul vecinilor direcţi (alin.3, art.6, anexa la OMS119/2014).
(7) Schimbarea destinației unui spațiu de locuit se poate face numai cu respectarea

condițiilor prevăzute de Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (alin.4, art.6,
anexa la OMS119/2014).

(8) Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea
depăşi limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare (art.10,
anexa la OMS119/2014).

(9) Parametrii sanitari ce trebuie să fie respectați la proiectarea și execuția locuințelor
sunt (alin.1, art.17, anexa la OMS119/2014):

a) suprafața minimă a unei camere 12 m2;
b) suprafața minimă a bucătăriei 5 m2;
c) înălțimea sub plafon 2,55 m.

(10) La proiectatea şi autorizarea construcţiilor de locuinţe este obligatorie
respectarea art.17 şi 18 din anexa la OMS119/2014, dintre care precizăm:

a) încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu
deschideri directe către aer liber - uşi, ferestre -, care să permită
ventilaţia naturală;

b) iluminatul natural în camere şi bucătărie trebuie să permită
desfășurarea activităților zilnice fără a se recurge la lumina artificială;

c) ventilaţia naturală trebuie să prevină vicierea și poluarea aerului
interior prin asigurarea următorilor parametrii:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mc;
- ventilația naturală în bucătărie, baie și cămară trebuie asigurată

prin prize de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin
conducte verticale cu tiraj natural, și prin păstrarea liberă a unui
spațiu de 1 cm sub ușile interioare;

- suprafața părții mobile a ferestrei din încăperea de locuit trebuie
să respecte proporția minimă de 1/20 din suprafața podelei;

d) împărţirea interioară trebuie să satisfacă următoarele condiţii:
- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi

a celor cu dizabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime,
să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie
iluminat suficient;

- să asigure separarea pe funcţiuni, împotriva propagării
zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se
pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare.
e) băile şi W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit;
f) finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze

riscuri de accidente.
(11) Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel

încât să nu polueze aerul interior şi să asigure izolarea hidrotermică şi acustică
corespunzătoare (alin.1, art.19, anexa la OMS119/2014).

IV.D.1.2. Utilizare funcţională
Art.10 Utilizări permise



419

(1) Este permisă amplasarea următoarelor:
- locuințe de vacanță și weekend - dominante;
- locuințe și gospodării rezidențiale rurale individuale;
- conversia locuinţelor în alte funcţiuni care nu deranjează zona de locuit;
- comerţ, servicii;
- construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară;
- spaţii verzi;
- accese auto, accese pietonale;
- spaţii pentru parcare, garaje.

Art.11 Utilizări permise cu condiţii
(1) Se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale, activităţi productive cu

următoarele condiţii:
- să nu genereze transport greu;
- să asigure în parcela proprie staţionarea autovehiculelor aferente acestei

funcţiuni, conform normelor;
- să fie activităţi nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări

datorate utilizării incintei pentru depozitare deşeuri, respectarea normelor
sanitare și de protecție a mediului, ş.a.a.

(2) La autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor din zona drumurilor publice
se va solicita avizul organelor de specialitate interesate.

(3) În UTR-urile din zona de protecție a cimitirelor amplasarea construcţiilor de
locuinţe noi se va face doar cu avizul autorităţilor de avizare sanitară.

(4) Construcțiile și amenajările se autorizează doar cu avizul administrației
Parcului Natural Lunca Mureșului.

(5) La autorizarea executării construcţiilor este obligatorie obținerea avizului
AN Apele Române și a asumării pe proprie răspundere a condițiilor de
inundabilitate.

(6) Se vor respecta și condițiile generale cuprinse în capitolul VII.2 – Zone cu
risc natural de inundații

Art.12 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.13 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea de funcțiuni permanente.
(2) Este interzisă amplasare de locuire colectivă.
(3) Este interzisă amplasarea unor construcţii a căror funcţiuni pot produce riscuri

tehnologice grave sau poluarea aerului, apei sau solului, inclusiv a depozitelor de
deşeuri.

(4) Este interzisă amplasarea construcţiilor cu următoarele funcţiuni:
- industrii şi servicii poluante (aer, apă, sol, zgomot, etc);
- comerţ şi depozitare en-gros;
- conversii/reconversii funcţionale incompatibile cu locuirea (prin relaţiile

funcţionale cerute, prin dotare, prin gabarit, etc) şi în raport cu riveranii;
- anexe gospodărești (grajduri) pe parcele care nu dispun de suprafața

necesară respectării normelor sanitare pentru amplasarea platformelor
pentru dejecție. Se interzice dirijarea dejecțiilor spre domeniul public sau
spre alte proprietăți;

- depozite de deșeuri;
- gospodărie comunală.
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IV.D.1.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.D.1.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.14 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Orientarea construcţiilor va fi cea care rezultă din geometria parcelarului existent.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

(3) În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre
clădirile învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei
mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea
prevederii de la aliniatului precedent (alin.2, art.3, anexa la OMS119/2014).

(4) Se prevede evitarea amplasării dormitoarelor spre nord.
(5) Pentru restul funcţiunilor complementare se instituie următoarele condiţii şi

prevederi privind orientarea faţă de punctele cardinale:
a) construcţii administrative: orientarea astfel încât să se asigure însorirea

spaţiilor pentru public şi a birourilor;
b) construcţii comerciale: orientarea astfel încât să se asigure însorirea

spaţiilor pentru public şi a birourilor; orientarea spre nord  a depozitelor,
atelierelor de lucru, bucătăriilor şi spaţiilor de preparare;

c) construcţii de cult: condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului;
d) construcţii de cultură: spaţiile de lectură şi sălile de expunere să fie

orientate nord, nord-est sau nord-vest; acolo unde încadrarea în zonă nu
permite o astfel de orientare a sălilor de lectură  şi a sălilor de expunere,
rezolvările de faţadă vor evita însorirea directă;

e) construcţiile de sănătate şi asistenţă socială: se vor respecta următoarele
condiţii:

- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale vor fi orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;
- dormitoarele, camerele de zi comune şi spaţiile de joacă vor fi

orientate sud, sud-est, sud-vest;
f) construcţii de agrement: sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau

sud-est;

Art.15 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea aliniamentelor

existente la drumurile publice dar nu mai mici decât gabaritele minime ale
drumurilor publice, prevăzute pentru traversarea intravilanului între gardurile sau
construcţiile amplasate în aliniament, care este de 20 m în cazul D.C..

(2) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele amenajări:

- semnalizări rutiere;
- traversări pietonale;
- spaţii de parcare.

(3) În zona de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul
organelor de specialitate interesate, următoarele construcţii şi amenajări:

- lucrări de echipare tehnico-edilitare;
- panouri publicitare;
- aliniamente plantate;
- structuri de susţinere a iluminatului public;
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- spaţii de parcare;
- podeţe.

(4) În sensul prezentului regulament, zona de protecţie a drumului este considerată,
fâşia de teren cuprinsă între aliniament şi zona de siguranţă, de o parte şi de alta
a drumului.

Art.16 Amplasarea faţă de aeroporturi
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face cu avizul AACR.

Art.17 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Amplasarea construcțiilor se prevede a se face cu respectarea configurației

arhitecturale existente.
(2) Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retras față de acesta, după

cum urmează:
- de regulă, construcțiile existente sunt amplasate în frontul stradal;
- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate de

regulă în aliniamentul clădirilor existente;
- retragerea clădirilor este permisă doar dacă respectă coerența și

caracterul fronturilor stradale.
(3) Construcţiile destinate comerţului, serviciilor, funcție de programul de arhitectură,

vor putea fi amplasate retras faţă de aliniament, cu condiţia marcării acestuia
printr-o împrejmuire sau terasă, conformată corespunzător cu aspectul zonei.
Amplasarea se va face în urma aprobării unui PUD.

Art.18 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Clădirile se vor putea amplasa în regim izolat sau culpat.
(2) Este posibilă în condiți speciale (parcele de colț, fronturi înguste, calcane vecine

existente) și lipirea de ambele limite laterale de proprietate.
(3) Clădirile se vor putea realiza în regim cuplat cu condiţia ca distanţele clădirilor

faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu ½ din
înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(4) Clădirile care se realizează în regim izolat, vor respecta prevederilor Codului Civil
referitor la vederea directă şi vederea piezişă. Se prevede ca distanța față de
colțul sudic al frontului stradal și limita laterală aferentă să fie cel puţin egală cu ½
din înălțimea clădirii, dar nu mai mică de 3 m.

(5) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG ci le vor
nuanţa.

(6) În cazul amplasării pe limita laterală de proprietate şi când aceasta se alipeşte de
o clădire vecină existentă, este obligatorie obţinerea avizului Inspectoratului de
Stat în Construcţii teritorial și al vecinului afectat.

(7) Dacă tipologia zonei nu impune altfel, corpul principal al construcţiilor noi nu va
depăşi 1/2 din lungimea parcelei. După această limită se pot amplasa doar
construcţii anexe, cu respectarea Codului Civil referitor la vederea directă sau
piezişă, cele mici, parter, cu maxim 3 m înălţime putând fi amplasate chiar pe
limita posterioară sau laterală de proprietate.

(8) Distanţele minime între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă sunt egale cu cel puţin
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte dar nu mai mică de 3 m, pentru asigurarea
însoririi.
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IV.D.1.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.19 Accese carosabile
(1) Este obligatoriu accesul auto în interiorul loturilor sau incintelor cu o lăţime de

minim 3 m.
(2) În cazul construcţiilor ce au curţi interioare cu suprafaţă mai mare de 600 mp, se

va asigura un acces carosabil având 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime.
(3) Se interzice autorizarea construcțiilor la care nu sunt asigurate accesele

carosabile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legii. Construcțiile fără
posibilității de acces carosabil la drumurile publice, sau cu accese ale căror
caracteristici tehnice nu permit interveția mijloacelor de stingere a incendiilor, vor
necesita avizul unității teritorilale de pompieri.

(4) Accesele carosabile directe din drumurile publice se vor aviza şi autoriza de către
administratorul de drum.

Art.20 Accese pietonale
(1) Amenajările ulterioare vor lua în calcul în toate cazurile posibile includerea de

piste de biciclişti în cadrul profilelor stradale, râmânând obligatorii cele special
prevăzute în prezentul proiect.

(2) Se vor asigura accese pietonale directe în interiorul parcelelor.
(3) În cazuri excepţionale în care nu se pot asigura condiţiile alin.2 din articolul

precedent, sau între cota curţii şi cota de acces există o diferenţă mai mare de
0,5 m se va asigura un acces pietonal de intervenţie cu lăţimea minimă de 1,50 m
şi înălţimea minimă de 1,90 m.

(4) Accesele pietonale la spaţiile cu destinaţie publică vor fi astfel conformate, încât
să permită circulaţia persoanelor cu dizabilități, sau care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

IV.D.1.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.21 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Racordarea construcţiilor la reţelele existente de energie electrică, precum și la

cele viitoare de apă și canalizare este obligatorie. Excepţie fac cazurile în care
beneficiarul dispune de echipări tehnico edilitare proprii privind energia electrică
ce folosesc surse de energii regenerabile.

(2) În cazul construcţiilor de locuinţe, în situaţia în care zona nu are asigurată reţelele
mai sus menţionate, autorizarea este permisă numai dacă beneficiarul se obligă
să racordeze construcţia potrivit regulilor impuse de consiliul local, atunci când
acestea se vor realiza.

(3) În situaţia inexistenţei reţelelor publice, echiparea se poate face temporar în
sistem individual, cu condiţia ca soluţiile să respecte normele sanitare şi de
protecţie a mediului. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică
se suportă în întregime de investitor sau beneficiar.

(4) Lucrările de branşare la reţelele tehnico-edilitare se vor realiza numai subteran.
Este interzisă realizarea de racorduri noi pe faţade, împrejmuiri, etc.

Art.22 Sisteme individuale de echipare edilitară
(1) Fântâna trebuie amplasată şi construită astfel încât să fie protejată de orice sursă

de poluare şi să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor
publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puţin 10
m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, coteţe, platforme
individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și
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trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul.
Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereţii
fântânii trebuie astfel amenajaţi încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei
vor fi construiţi din material rezistent şi impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră,
tuburi din beton. Pereţii fântânii trebuie prevăzuţi cu ghizduri. Ghizdurile vor avea
o înălţime de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia.
Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente şi impermeabile, iar articularea
cu pereţii fântânii trebuie făcută în mod etanş. Fântâna trebuie să aibă capac, iar
deasupra ei, un acoperiş care să o protejeze împotriva precipitaţiilor atmosferice.
Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice
poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă
de protecţie de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată,
impermeabilizată contra infiltraţiilor şi împrejmuită pentru prevenirea accesului
animalelor (alin.2, art.27, anexa la OMS119/2014).

(2) Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri
riverane ş.a.) sau în resursele de apă a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere
şi industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecţie sanitară
a surselor şi a instalaţiilor centrale de alimentare cu apă (art.30, anexa la
OMS119/2014).

(3) Fosele septice vidanjabile prin care sunt îndepărtate apele uzate menajere și
fecaloid-menajere de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare, se
amplasează la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată locuinţă și sursă de apă
(art.34, anexa la OMS119/2014).

(4) Pot constitui sisteme proprii tehnico-edilitare: pompele de căldură, panourile
solare şi cele fotovoltaice, sisteme eoliene de mici dimensiuni, domestice (cu
condiţia protecţiei la zgomot) şi altele asemenea din cadrul tehnologiilor noi.

Art.23 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea de reţele sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se

realizează de către deţinătorii acestora.
(2) În condiţiile contractuale încheiate cu deţinătorii de reţele, beneficiarii sau

investitorii pot realiza lucrările menţionate la alin.1, în cote părţi sau intregral.
(3) Toate reţelele vor fi poziţionate subteran.

Art.24 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de apă, canalizare şi drumuri publice, sunt proprietatea orașului Pecica.
(2) Reţelele de energie electrică, telefonie şi distribuţie a gazului metan sunt

proprietatea regiilor de specialitate.
(3) Indiferent de forma de finanţare a lucrărilor prevăzute în alin.1 şi 2, acestea intră

în proprietatea publică a deţinătorilor de reţele, dacă legea nu dispune altfel.

IV.D.1.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.25 Parcelarea
(1) În general nu se va modifica structura parcelarului, permiţându-se doar dezlipiri

sau alipiri doar cu păstrarea frontului minimal la strada principală, cu excepţia
celor de colţ, care pot suferi dezlipiri şi pe latura scurtă cu acces la stradă; cele
existente sunt construibile indiferent de gabarit şi formă (exceptându-se de la
prescripţiile RGU).

(2) Parcelările (operaţia de divizare a unei suprafeţe de teren în minim 4 loturi
alăturate, în vederea realizării de noi construcţii) pot fi aprobate doar în baza unui
proiect PUZ.
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(3) Parcelările vor respecta următoarele condiţii cu caracter minimal:
- front stradal de minim 8 m pentru clădirile înşiruite, minim 12 m pentru

clădirile cuplate sau izolate; se recomandă ca parcelele noi să aibă fronturi
de minim 15 m;

- adâncimea mai mare sau egală cu lăţimea.
(4) Nu se admit parcelări sau dezmembrări în care profilele stradale continue să fie

mai mici de 12 m lăţime. Fundăturile vor respecta reglementările în vigoare, dar
nu vor fi mai mici de 9 m lăţime.

Art.26 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor va respecta regimul de înălţime mediu al zonei. Clădirile

vor putea depăşi cu maxim două nivele înălţimea construcţiilor învecinate.
(2) Regimul mediu de înălţime al construcţiilor pentru zonele funcţionale este P.
(3) Regimul maxim de înălțime al locuinţelor temporare nu poate depăşi (cu niveluri

respectând gabaritele zonei, dar maxim 3,50 m) D/S+P+E/M, unde mansarda
reprezintă amenajarea spațiului rezultat al acoperișului.

(4) Cota absolută ±0,00 a noilor construcții va fi obligatoriu peste cota absolută
a digului de N a Mureșului.

(5) Pentru dotările şi clădirile importante propuse, se vor stabili regulamente sau
reglementări prin documentaţii urbanistice de tip PUZ (reglementări care să
rezulte ca urmare a unor studii specifice de evoluţie istorică şi a morfostructurii
zonale); aceste reglementări nu vor depăşi nivelele reglementărilor PUG, ci le vor
nuanţa.

Art.27 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Dispoziţii generale:

- Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă aspectul lor
exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază caracterul
general al zonei şi valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii.

- Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate cu același nivel
calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea;

- Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie
integrate  în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de
alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele
de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului
arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurăzoare;

(2) Prescripţii referitoare la faţade:
- Este obligatorie montarea burlanelor de scurgere a apelor pluviale paralel

și lipit de peretele exterior al imobilelor;
(3) Prescripţii referitoare la acoperişuri:

- La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca aceasta să fie realizate
în armonie cu cele caracteristice zonei;

- La acoperişurile fără rupere de pantă, se acceptă pantă de maxim 45o.
(4) În toate cazurile de detaliere prin PUZ sau PUD, după caz, se va urmări

obligatoriu caracterul unitar al cartierului sau zonei respective prin introducerea în
regulamentele aferente documentaţiilor de detaliere a următoarelor aspecte:

- tipul de acoperiş permis, materiale din care se execută, gama cromatică şi
eventuale interdicţii;

- precizarea pantelor admise în cazul şarpantei şi prevederi sau restricţii
privind poziţia coamei principale a acesteia;

- coama maximă la cornişă și înălțimea maximă totală;
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- norme de conformare a faţadelor, în ceea ce priveşte proporţiile
dominante, raportul plin-gol, etc.;

- stabilirea unei game cromatice unitare pentru subzonele aferente şi
menţionarea  tipurilor de materiale/finisaje permise.

Art.28 Intervenţii la construcţii
(1) Orice intervenţie la fondul construit existent se va face păstrând caracteristicile

generale ale zonei.
(2) Intervenţiile la structura de rezistenţă a clădirilor se va autoriza doar în condiţiile

expertizei tehnice obligatorii.

Art.29 Întreţinerea construcţiilor
(1) Se prevede ca proprietarii construcţiilor să-şi întreţină periodic, sau ori de câte ori

este nevoie, faţadele construcţiilor şi restul elementelor ce participă la spaţiul
public (acoperiş, elevaţii, copertine, etc) şi să le aducă la standardele actuale în
ceea ce priveşte conformarea structurală şi tehnico-edilitară şi la standardele
urbane în ceea ce priveşte aspectul exterior.

IV.D.1.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.30 Parcaje
(1) Autorizarea construcţiilor se va face numai dacă se asigură necesarul de parcaje,

conform destinaţiei construcţiei, în interiorul parcelei. Necesarul de locuri de
parcare se va determina conform anexei nr.5 la RGU, preluată în anexa nr. 2.5. la
prezentul regulament.

(2) Parcajele aferente oricărei funcţiuni vor fi amenajate în interiorul parcelei.
(3) Excepţie de la aliniatul precedent fac autorizaţiile pentru clădirile de utilitate

publică, pentru care se pot autoriza, cu acordul consiliului local, spaţii de parcare
amplasate pe terenuri din domeniul public.

(4) Se prevede rezolvarea unor parcaje grupate, în caz de nevoie, în zone care
permit această rezolvare şi conform studiilor specifice; se interzic rezolvările de
parcaje în detrimentul aliniamentelor de arbori stradali.

(5) Zone de staţionare a vehiculelor sunt permise doar în cazul staţiilor pentru
transportul în comun.

(6) Este permisă staționarea autoturismelor pe zona de acces la parcele, cu condiția
neocupării trotuarelor, a pistelor pentru biciclete și a carosabilului (inclusiv zona
sa de protecție) și doar acolo unde prospectul stradal o permite.

Art.31 Spaţii verzi şi plantate
(1) În toate zonele de locuinţe, spaţiile aflate în zona de protecţie a drumurilor publice

neocupate cu lucrări edilitare vor fi amenajate ca spaţii verzi.
(2) În cadrul fiecarei parcele se va prevedea un minim 50% din suprafaţa totală a

terenului ca sapțiu verde.
(3) La autorizarea construcţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe se va avea în

vedere asigurarea unor suprafeţe cu destinaţie de spaţiu verde şi plantat:
- pentru construcţii comerciale: 20% din suprafaţa totală a terenului;

(4) Se prevede ca în fiecare parcelă de locuit, spaţiul dintre aliniament şi faţadă, dacă
există, să fie amenajat peisager, ca zonă verde.

Art.32 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere publice, existente în zona de locuit, vor fi amenajate la standard

urban prin plantare şi/sau mobilier urban.
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(2) Spaţii libere private ce participă la atmosfera publică (se observă din stradă) se
prevede a fi amenajate peisager sau urban.

Art.33 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile care vor fi autorizate vor ţine seama de încadrarea în aspectul

general şi particular din următoarele puncte de vedere:
- configuraţia generală;
- elementele funcţionale;
- elementele formale și decorative.

(2) Împrejmuirile spre stradă se vor conforma tipologiilor întâlnite în localitate, în
general transparente sau semitransparente; înălțimea acestora nu va depăși 2 m.
Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea totală să nu depășească 1,5 m.

(3) Împrejmuirile construcţiilor de utilitate publică aflate pe aliniament vor fi
transparente sau din gard viu de mică înălţime (max 60 cm).

(4) Împrejmuirile aflate pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, cu excepţia
zonei curţilor, vor fi transparente sau semitransparente şi vor avea înălţimea de 2
m. Se acceptă ca acestea să fie opace, din material tradiționale, cu condiția ca
înălțimea zonei opace să nu depășească 1,5 m.

IV.D.1.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.34 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută cum urmează:
- locuire temporară - POT max 20%
- servicii - POT max 35%

Art.35 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- locuire temporară - CUT max 0,4
- servicii - CUT max 0,7
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IV.D.2. ZNP_A – ZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE ȘI SILVICE SITUATĂ ÎN
ZONE NATURALE PROTEJATE

IV.D.2.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona conţine unități agricole și silvice, ca trupuri izolate, suprapuse atât peste

Parcul Natural Lunca Mureșului cât în zona actuală cu risc natural de
inundabilitate.

Art.2 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementează zonele agricole și silivice din intravilan

suprapuse peste următoarea zonă naturală protejată:
a) Parcul Natural Lunca Mureșului, cod. RONPA0926, protejat și ca sit

Ramsar cod RORMS0004, și ca Lunca Mureșului Inferior, cod.
ROSCI0108 și ROSPA0069;

Art.3 Parcul Natural Lunca Mureșului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au

drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).

(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).

(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).

(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).

(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului
de management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca
Mureşului, anexat prezentului regulament.

(6) Situl are Plan de Management și Regulament.

Art.4 Zone și subzone funcționale
(1) Fac parte următoarele zone:

- ZNP_AA – zona pentru unități agricole, suprapuse peste zone naturale
protejate;

- ZNP_AF – zona pentru unități silvice, suprapuse peste zone naturale
protejate;

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
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(1) În zonele ZNP_AA, funcţiunea dominantă a zonei este cea de activități agricole.
(2) În zonele ZNP_AF, funcțiunea dominantă a zonei este cea de activități-construcții

silvice.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În zonele ZNP_AA, funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

- mici ferme zootehnice;
- servicii legate de activitatea agricolă;
- locuirea de serviciu sau temporară;
- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

(2) În zonele ZNP_AF, funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:
- locuirea de serviciu sau temporară;
- echipare tehnico-edilitară;
- zone verzi amenajate;
- garaje, parcaje.

IV.D.2.2. Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) În zona ZNP_AA, este permisă amplasarea construcțiilor și amenajărilor cu

următoarele funcțiuni:
- ferme agricole
- ferme mici zootehnice
- ateliere de întreținere utilaje
- servicii legate de activitatea agricolă;
- locuirea de serviciu sau temporară, legată de activitatea agricolă;
- zone verzi amenajate
- echipare tehnico-edilitară
- garaje, parcaje.

(2) În zona ZNP_AF, este permisă amplasarea construcțiilor și amenajărilor cu
următoarele funcțiuni:

- cabane forestiere cu anexe aferente
- ateliere de întreținere utilaje forestiere
- locuirea de serviciu sau temporară legată de activitatea forestieră;
- zone verzi amenajate
- echipare tehnico-edilitară
- garaje, parcaje.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea construcţiilor aflate în zona drumurilor publice se va face cu avizul

deţinătorilor de drum.
(2) Pentru orice construcții și amenajări aflate la o distanță de cel putin 50 m față de

păduri se va obține avizul Romsilva și Gărzii Forestiere Arad.
(3) Pentru orice construcții și amenajări care depășesc înălțimile permise din

prezentul capitol se va obține avizul AACR.
(4) Construcțiile și amenajările se autorizează doar cu avizul administrației

Parcului Natural Lunca Mureșului.
(5) La autorizarea executării construcţiilor este obligatorie obținerea avizului

AN Apele Române și a asumării pe proprie răspundere a condițiilor actuale
de inundabilitate.
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(6) Unitățile agricole și zootehnice și cele de prelucrare a produselor agro-
alimentare și zootehnice, se pot amplasa cu respectarea normelor minimale
de protecție sanitară cele stabilite prin art.11 al Ordinului 119/2014 al
Ministrului Sănătății cuprinse și în cap. VI.4.3 din prezentul Regulament.

(7) Ateliere de întreținere auto-moto, parcaje și garaje, spălătorii chimice, să nu fie
dispuse la o distanță mai mica de 15 m de fațadele locuințelor.

(8) Locuirea este permisă doar dacă nu este permanentă, este legată de activitatea
principală agricolă și în condițiile în care respectă normele sanitare.

(9) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în
interiorul parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar
subteran, astfel ca peisajul să nu fie afectat (alin.2, art.12, Regulament PNLM).

Art.9 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii care prin funcţiile care le adăpostesc

pot implica riscuri tehnologice grave, poluarea aerului, apei sau solului sau sunt
incompatibile cu securitatea, salubritatea şi confortul zonei.

(2) Este interzisă amplasarea de locuire permanentă;
(3) Este interzisă orice altă funcțiune în afara celor prevăzute la art. 7 și 8.
(4) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire (unde se adună oile la păşunat) în

apropierea suprafeţelor acoperite de apă minim 50 m (alin.6, art.10, Regulament
PNLM).

IV.D.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.D.2.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.11 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Se prevede orientarea spaţiilor destinate publicului cât şi birourilor spre sud.
(2) Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora

pe o durată de minimum 1 ½ ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor
de locuit din clădire și din clădirile învecinate. (alin.1, art.3, anexa la
OMS119/2014).

Art.12 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare;

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje;

Art.13 Amplasarea faţă de aliniament
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(1) Amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va stabili, după caz prin certificatul de
urbanism. Acolo unde este necesară întocmirea prealabilă a unui PUD,
amplasarea faţă de aliniament se va stabili prin această documentaţie.

Art.14 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare de proprietate se va stabili prin

certificatul de urbanism, iar acolo unde este necesară întocmirea unui PUD, se va
face prin această documentaţie.

(2) Amplasarea faţă de limitele laterale şi posterioare se va face doar cu respectarea
normelor de securitate la incendiu şi pe baza avizului Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă.

(3) Indiferent de modul de stabilire a retragerilor faţă de limitele laterale şi posterioare
de proprietate, se vor respecta în mod obligatoriu următoarele:

- distanţele minime de retragere în situaţiile prevăzute în Codul Civil
referitoare la vederea directă şi piezişă şi picătura streaşinii;

- distanţa minimă între clădirile aflate pe aceeaşi parcelă cel puţin egală cu
½ din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai mică de 3 m.

IV.D.2.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.15 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese carosabile

directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.16 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar dacă se asigură accese

pietonale directe din drumurile publice.

IV.D.2.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.17 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Unitățile de prelucrare a produselor alimentare pot fi autorizate numai dacă se

asigură utilități tehnico-edilitare conform normelor tehnice în viguare, a normelor
sanitare și de protecție a mediului.

(2) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau
electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(3) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

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

(5) Pentru obiectivele aflate la distanțe mari față de retelele de apă și canalizare, este
admisă și o echipare temporară individuală, care să respecte legislația sanitară și
de protecție a mediului.

Art.18 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de
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către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz în condiţiile
contractelor încheiate cu administratorii de reţele.

Art.19 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.D.2.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.20 Parcelarea
(1) Dezmembrarea parcelelor este permisă cu condiţia asigurării pentru parcelele noi

înfiinţate a acceselor carosabile directe din drumurile publice.

Art.21 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism și în funcție de

programul de arhitectură. În toate situaţiile se vor respecta prevederile art. 31 din
RGU.

(2) Pentru clădirile administrative sau sociale, regimul de înălțime maxim este P+1E.

Art.22 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.23 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică.

IV.D.2.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.24 Parcaje
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă dacă se asigură în interiorul

parcelei parcaje dimensionate conform destinaţiei clădirii, respectând normele de
alocare din anexa nr. 5 la RGU preluată în anexa 2.5. la prezentul regulament.

(2) Este interzisă amenajarea zonelor de staţionare a utilajelor agricole pe domeniul
public.

Art.25 Spaţii verzi şi plantate
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă este respectată

prevederea alocării unui procent de 20% din suprafaţa terenului pentru
amenajarea unor spaţii verzi şi aliniamente de protecţie (situate de obicei înspre
drumurile publice sau celelalte funcţiuni).

Art.26 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.
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Art.27 Împrejmuiri
(1) Se prevede realizarea unor împrejmuiri transparente sau din garduri vii.

IV.D.2.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.28 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 60%

(2) În orice situație POT nu va depăşi 60%.

Art.29 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 1

(2) În orice situație CUT nu va depăși 1.
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IV.D.3. ZNP_CCR – ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ, SITUATĂ
ÎN ZONĂ NATURALĂ PROTEJATĂ

IV.D.3.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona este destinată în principal comunicaţiei principale rutiere din cadrul

intravilanului şi conţine amenajarea căilor de comunicaţie pentru toţi participanţii
la aceste tipuri de trafic trafic: autovehicule, ciclişti şi pietoni inclusiv cei cu
dizabilități, sau care folosesc mijloace specifice de deplasare, fiind suprapusă
peste Percul Natural Lunca Mureșului și peste aria inundabilă a Mureșului.

Art.2 Drumurile
(1) Drumurile publice sunt căi de comunicație terestră special amenajate pentru

circulația vehiculelor și pietonilor.
(2) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura și

infrastructura drumului, podurile, podeţele, rigolele, viaductele, pasajele
denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile, și alte lucrări de artă,
construcţiile de apărare , protecție şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti,
locurile de parcare, oprire şi staţionare, stațiile de taxare, bretelele de acces, ,
drumurile tehnologice pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de
semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente
de transport și instalațiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile
cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între
autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele de protecție a mediului,
terenurile şi plantaţiile din zona drumului și perdelele de protecție, mai puţin
zonele de protecţie (alin.3, art.2, OG43/1997).

(3) Ampriza drumului este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale
drumului, în secţiunea transversală, măsurată în proiecţie orizontală.

(4) Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amenajării
drumului, destinate amplasării semnalizărilor rutiere, a plantaţiilor sau altor
activităţi şi amenajări legate de exploatarea drumului.

(5) Zona drumului public este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrările
aferente, constituită din 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 în intravilan.

(6) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de
circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism, cu avizul administratorului drumului
(alin.3, art.19, OG43/1997).

Art.3 Străzile
(1) Ierarhizarea străzilor din intravilanul propus s-a făcut după criterii urbane, acestea

fiind categorisite în străzi colectoare și de deservire locală.
(2) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele,

trotuarele, spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti,
suprafeţele adiacente pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele
de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără
canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau rigole amenajate
(alin.1, art.19, OG43/1997).

Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este cea de căi de comunicaţie rutieră.
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Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) În toate zonele sunt admise reţelele tehnico-edilitare.

IV.D.3.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) În zonele CCR este permisă amplasarea clădirilor şi amenajărilor destinate căilor

de comunicaţie şi transporturilor, auto.
(2) Este permisă amplasarea de zone verzi de protecţie, aliniamente de protecţie şi

lucrări şi/sau zone de protecţie împotriva poluării vizuale, fonice, olfactive.
(3) Este permisă amplasarea de mobilier urban şi construcţii mici provizorii, înscrise

în atmosfera zonei, destinate comerţului mic alimentar sau nealimentar.

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea construcţiilor şi amenajărilor în zona drumului public este permisă cu

avizul administratorului de drum.
(2) Drumurile de interes comunal îşi păstrează categoria funcţională din care fac

parte și sunt considerate continue și atunci când traversează localitățile, servind
totodată şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea orașului Pecica
se poate face numai cu acordul administratorului drumului considerat continuu, în
concordanţă cu planul urbanistic aprobat. (art.11, OG43/1997).

(3) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum și la trecerile de nivel peste sau pe sun calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere (art.30, OG43/1997).

(4) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de
siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).

(5) Construcțiile și amenajările se autorizează doar cu avizul administrației
Parcului Natural Lunca Mureșului.

(6) La autorizarea executării construcţiilor este obligatorie obținerea avizului
AN Apele Române și a asumării pe proprie răspundere a condițiilor de
inundabilitate.

(7) Se vor respecta și condițiile generale cuprinse în capitolul VII.2 – Zone cu
risc natural de inundații

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor clădiri sau amenajări având altă destinaţie decât

una din cele menţionate în ultimele două articole.
(2) Este interzisă executarea de împrejmuiri pe zonele verzi de aliniament ale

profilelor stradale.
(3) Nu se admite amenajarea de spații de parcare destinate utilajelor agricole în

profilele stradale; acestea vor fi parcate doar în curțile gospodărești proprii.
(4) Este interzisă prelungirea burlanelor construcțiilor amplasate la frontul stradal, pe

zonele verzi, pentru evacuarea apei de ploaie direct în rigolele stradale deschise.
Evacuarea se va face doar prin rigole deschise sau acoperite, proprii, amenajate
între construcții și rigola principală stradală.

(5) Este interzisă amplasarea pe drumurile publice, pe lucrări de artă aferente
acestora sau în zona drumului a oricăror panouri, inscripții, pancarte, gravuri,
afișe sau alte mijloace de publicitate sau reclamă, fără acordul prealabil și
autorizația de amplasare și/sau de acces la zona drumului public, emise de
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administratorul drumului respectiv (alin.5, art.27, OG 43/1997).
(6) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea

construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG 43/1997).

(7) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță în localități mai mică
de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție (pct.a), alin.8,
art.27, OG 43/1997).

IV.D.3.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.D.3.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea, cu avizul de

specialitate al deţinătorului de drum, următoarelor lucrări:
- semnalizări rutiere;
- trotuare pietonale;
- spaţii de parcare;
- traversări de reţele edilitare.

(2) În zonele de protecţie a drumurilor publice, este permisă autorizarea, cu avizul
deţinătorului de drum, a următoarelor lucrări:

- trotuare pietonale;
- lucrări tehnico-edilitare;
- spaţii verzi şi plantate;
- panouri publicitare;
- parcaje.

IV.D.3.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.10 Accese carosabile
(1) Autorizarea construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă se asigură

accese carosabile directe din drumurile publice.
(2) Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia

mijloacelor de stingere a incendiilor.

Art.11 Accese pietonale
(1) Autorizarea executării construcţiilor destinate publicului este permisă doar dacă

se asigură accese pietonale directe din drumurile publice.

IV.D.3.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.12 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Autorizarea executării construcţiilor care necesită funcţional, instalaţii sanitare sau

electrice, este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi energie
electrică.

(2) De la dispoziţiile aliniatului precedent se poate deroga, cu condiţia ca beneficiarul
să prelungească reţeaua existentă, dacă ea are capacitatea necesară sau să
mărească capacitatea celor existente, fie să construiască noi reţele în vederea
racordării şi branşării.

(3) Lucrările de branşare şi racordare la reţeaua edilitară publică se suportă în
întregime de investitor sau beneficiar.
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Art.13 Realizarea de reţele edilitare
(1) Extinderea sau mărirea de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de

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

Art.14 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Reţelele de echipare edilitară aflate în serviciul public aparţin domeniului public,

dacă legea nu dispune altfel.
(2) Lucrările prevăzute la aliniatul precedent, indiferent de modul de finanţare intră în

proprietate publică, dacă legea nu dispune altfel.

IV.D.3.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.15 Parcelarea
(1) Este permisă parcelarea sau alipirea de parcele destinate străzilor, pe criterii

funcționale.

Art.16 Înălţimea construcţiilor
(1) Nu este cazul.

Art.17 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Aspectul exterior al construcţiilor se va stabili prin certificatul de urbanism sau

PUD, acolo unde acest lucru este necesar, urmărindu-se reglementarea
următoarelor aspecte:

- conformarea construcţiei;
- materialele de construcţie utilizate pentru învelitori şi finisaje exterioare;
- culorile ansamblului şi ale detaliilor;
- conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor.

Art.18 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea faţadelor şi elementelor ce participă la atmosfera

publică, la un standard urban.

IV.D.3.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.19 Parcaje
(1) Se prevede neafectarea zonelor verzi de aliniament pentru amplasarea

parcejelor.

Art.20 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se vor amenaja toate zonele verzi de aliniament.

Art.21 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea spaţiilor libere private, care participă vizual la

atmosfera spaţiului public.

Art.22 Împrejmuiri
(1) Nu se admit.
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IV.D.3.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.23 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCR se va face doar dacă

procentul de ocupare al terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 0%

Art.24 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zonele CCR, se va face doar dacă

valoarea coeficientului de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă
după cum urmează:

- CUT max 0
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IV.D.4. ZNP_SV – ZONE PENTRU PARCURI, SPAŢII VERZI AMENAJATE, ZONE
VERZI DE PROTECȚIE, SITUATĂ ÎN ZONĂ NATURALĂ PROTEJATĂ

IV.D.4.1. Generalităţi
IV.D.5.1.1. Introducere

Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele naturale protejate din intravilanul localității, se suprapun peste întreaga

localitate, aceste funcțiuni fiind suprapuse peste Parcul Natural Lunca Mureșului,
dar și peste zona inundabilă a Mureșului.

(2) În acest capitol sunt reglementate zonele verzi și de protecție din cadrul localității
Bodrogu Vechi.

Art.2 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementează zonele verzi din intravilan suprapuse peste

următoarea zonă naturală protejată:
a) Parcul Natural Lunca Mureșului, cod. RONPA0926, protejat și ca sit

Ramsar cod RORMS0004, și ca Lunca Mureșului Inferior, cod.
ROSCI0108 și ROSPA0069;

Art.3 Parcul Natural Lunca Mureșului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au

drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).

(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).

(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).

(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).

(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului
de management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca
Mureşului, anexat prezentului regulament.

(6) Situl are Plan de Management și Regulament.

IV.D.5.1.2. Zone și subzone funcționale

Art.4 Tipuri de zone și subzone funcționale
(1) Din această categorie de zone fac parte următoarele zone:
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- ZNP_SVP – zona pentru parcuri, scuaruri, și acces public nelimitat,
suprapuse peste zone naturale protejate;

- ZNP_SVE – zona verde de protecție a aperlor sau cu rol de culuar
ecologic, suprapuse peste zone naturale protejate;

- ZNP_SVPR - zona de spații verzi publice aferente arterelor de circulație,
suprapuse peste zone naturale protejate.

Art.5 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de zone verzi amenajate.

Art.6 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Terase, pergole, obiecte decorative, mobilier urban
(2) Spații comerciale mobile cu caracter provizoriu
(3) Fântâni, grupuri sanitare, parcări, rețele tehnico edilitare.

IV.D.5.1.3. Prescripții generale

Art.7 Clasificarea spaţiilor verzi
(1) Spaţiile verzi din intravilanul localității Bodrogu Vechi se clasifică în (art.3,

L24/2007):
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii

plantate);
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

- zonele verzi aferente dotărilor publice – edificii de cult, cimitire;
c) culuare de protecție față de infrastructura tehnică;

(2) În sensul legii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii (art.4,
L24/2007):

a) parcul este un spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum de 1 ha, format
dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotîri și
echipări destinate activităților cultural educative sportive sau recreatice
pentru populație;

b) scuarul este un spaţiu verde, cu suprafaţa mai mica de 1 ha, amplasat în
cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele
unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive,
de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;

c) fâşie plantată este o plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi
calitaţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de
apă;

d) culuare de protecție față de infrastructura tehnică sunt plantații realizate
de-a lungul căilor de circulație sau în jurul unor instalații cu potențial ridicat
de poluare, în vederea ameliorării calității mediului și protejării
infrastructurii aferente;

Art.8 Administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
(1) Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritaţile

administratiei publice locale Pecica şi de alte organe împuternicite în acest scop
(alin.1, art.8, L24/2007).

(2) Administrarea spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de
către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în
vigoare (alin.2, art.8, L24/2007).

(3) Întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii
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acestora (alin.1, art.12, L24/2007).
(4) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi cu arbori şi arbusti sunt obligaţi să

realizeze măsurile de întreţinere a acestora (alin.2, art.12, L24/2007).
(5) Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea

apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor
pluviale (alin.4, art.12, L24/2007).

(6) În cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, arţar, mesteacăn, stejar)
plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în
aliniamente în lungul străzilor, pe terenurile din zonele urbane, este interzisa
intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a
ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranţa traficului pietonal şi rutier, a
imobilelor aflate în apropiere (alin.5, art.12, L24/2007).

(7) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au obligaţia să ţina evidenţa
spaţiilor verzi de pe teritoriul sau administrativ, prin constituirea registrului local al
spaţiilor verzi, pe care îl actualizează ori de câte ori intervin modificări (alin.1,
art.16, L24/2007).

(8) Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele
de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină
pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi
eoliană (art.62, OUG195/2005).

(9) Pentru unele bunuri floristice şi faunistice ale patrimoniului natural, existente în
grădini şi parcuri de agrement, ca bunuri de patrimoniu natural floristic, faunistic,
geologic, paleontologic, minerelogic şi de altă natură, măsurile necesare de
protecţie şi conservare vor fi luate de către administratorii sau deţinătorii acestora
(alin.5, art.26, OUG57/2007).

Art.9 Amplasarea zonelor destinate odihnei şi recreerii
(1) Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele

mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief
variat şi altele (art.7, anexa la OMS119/2014).

Art.10 Proiectarea şi execuţia spaţiilor verzi
(1) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialişti în domeniul

arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii şi forestier (alin.2, art.11,
L24/2007).

(2) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier şi floricol, adaptat climei,
provenit din pepiniere şi alte plantaţii de arbuşti decorativi care, prin proprietăţile
lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afecteaza
sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă (alin.3, art.11,
L24/2007).

Art.11 Modificarea spaţiilor verzi
(1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor

administraţiei publice locale Pecica, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice
(alin.1, art.18, L24/2007).

(2) Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile
prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde (alin.3, art.18,
L24/2007).

(3) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se
poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza
documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare (alin.4,
art.18, L24/2007).
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(4) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea
spaţiilor verzi definite prin L24/2007 (alin.5, art.18, L24/2007).

(5) Prin excepţie de la prevederile aliniatului precedent, este permisă schimbarea
destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel
cum acestea sunt prevăzute de L33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale,
obiectivelor sociale de învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială,
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administraţiei publice locale şi
instanţelor judecătoreşti (alin.6, art.18, L24/2007).

(6) Prin excepţie de la aliniatul anteprecedent, se pot amplasa pe un spaţiul verde:
alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii
pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu,
pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru
întreţinere (alin.7, art.18, L24/2007).

(7) Tot prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi grădinile
amenajate ca şi grădini zoologice, îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia
transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi (alin.8, art.18, L24/2007).

IV.D.4.2. Utilizare funcţională
Art.12 Utilizări permise
(1) Este  permisă autorizarea lucrărilor specifice de amenajare şi întreţinere a

spaţiilor verzi.
(2) Este permisă amplasarea de spaţii de joacă pentru copii, în orice zonă

funcţională.
(3) Este permisă amplasarea panourilor publicitare, înscrise în atmosfera generală,

urbană.
(4) Este permisă autorizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară.
(5) Este este permisă amplasarea funcţiunilor specifice de parc: pavilioane, bănci,

alei, pergole, oglinzi de apă, fântâni arteziene, mobilier urban.
(6) Construcţiile neautorizate pe spaţiile verzi se demolează şi terenul se aduce la

starea iniţială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate
de proprietarul construcţiei (alin.1, art.9, L24/2007).

Art.13 Utilizări permise cu condiţii
(1) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a drumurilor publice

este permisă numai cu avizul de specialitate al deţinătorului de drum.
(2) Autorizarea executării construcţiilor din zona de protecţie a cursurilor de apă este

permisă cu condiţia neafectării secţiunilor de curgere a acestora şi numai cu
avizul de specialitate al administratorului acestora.

(3) Se pot amplasa locuri speciale pentru picnic, doar în arealele special amenajate,
conform legii.

(4) Se pot amplasa pe un spaţiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări
pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale,
construcţii uşoare pentru comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii
pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru
întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a
acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde
(alin.7, art.18, L24/2007).

(5) Transplantarea arborilor şi arbuştilor se face numai cu acordul administraţiei
publice locale Pecica şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad (alin.2, art.9,
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L24/2007).
(6) Proiectele de amenajare se vor aviza de Administrația Parcului Natural Lunca

Mureșului.

Art.14 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.15 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea unor construcţii cu funcţiuni de: locuire permanentă,

instituţii şi servicii, industrie şi depozitare, gospodărie comunală.
(2) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcții și amenajări altele decât

cele prevăzute la art. 10 și 11 de mai sus;
(3) În zonele de odihnă şi recreere se interzice amplasarea (art.7, anexa la

OMS119/2014):
- staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri

solide.

IV.D.4.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.D.4.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.16 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Nu este cazul.

Art.17 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de siguranţă a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor

lucrări şi amenajări:
a) semnalizări rutiere;
b) trotuare;
c) lucrări de traversare a reţelelor edilitare.

(2) În zone de protecţie a drumurilor publice este permisă autorizarea următoarelor:
- parcaje;
- spaţii verzi şi aliniamente plantate;
- panouri publicitare.

Art.18 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Nu este cazul.

Art.19 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Nu este cazul.

IV.D.4.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.20 Accese carosabile
(1) Se vor asigura, cu avizul deţinătorului de drum, accese carosabile direct din

drumul public, conformate pentru a permite intervenţia autoutilitarelor în caz de
incendiu.

Art.21 Accese pietonale
(1) Se vor asigura în toate cazurile cu putinţă piste de biciclişti în profilele stradale şi

în toate zonele.
(2) Se vor asigura accese pietonale directe din drumuri publice la toate dotările aflate
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în zonele verzi.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor

cu dizabilități sau care folosesc  mijloace specifice de deplasare.

IV.D.4.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.22 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Nu este cazul.

Art.23 Realizarea de reţele edilitare
(1) Nu este cazul.

Art.24 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare
(1) Nu este cazul.

Art.25 Dotări sanitare minimale obligatorii
(1) În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se

asigure (art.8, anexa la OMS119/2014):
a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă;
b) W.C.-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor;
c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale

sau zonale, a căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de
mediu;

d) spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de
colectare a dejecţiilor acestora;

e) bănci şi spaţii amenajate pentru picnic.

IV.D.4.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.26 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri ce rezultă din logica situațiilor.

Art.27 Înălţimea construcţiilor
(1) Nu este cazul.

Art.28 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) Se vor stabili prin proiecte de specialitate.

IV.D.4.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.29 Parcaje
(1) Nu sunt permise amenajări de parcaje de folosință private în detrimental spațiilor

verzi publice.
(2) Este permisă parcarea autovehiculelor private pe accesele din drumul public, cu

condiția ca acestea să nu impieteze traficul rutier, ciclist sau pietonal.

Art.30 Spaţii verzi şi plantate
(1) Spaţiile verzi vor fi amenajate pe baza unor proiecte de specialitate.
(2) Construcţiile şi amenajările se vor face cu diminuarea minimă a spaţiilor verzi sau

plantate.
(3) Cuantumul mimin de spații verzi va fi de:

- 90% pentru SVP;
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- 80% pentru SVE.

Art.31 Spaţii libere
(1) Este obligatorie amenajarea peisageră sau urbană a spaţiilor libere publice.

Art.32 Împrejmuiri
(1) Sunt interzise împrejmuirile înalte.

IV.D.4.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.33 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă cum urmează:
- POT max 5%-SVP
- POT max 0,5%-SVE

(2) Mobilierul urban poate ocupa max 15%.

Art.34 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă după cum urmează:
- CUT max 0,1-SVP
- CUT max 0,01-SVE
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IV.D.5. ZNP_GCC – ZONA PENTRU CIMITIRE, SITUATĂ ÎN ZONĂ NATURALĂ
PROTEJATĂ

IV.D.5.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zonele naturale protejate din intravilanul localității, se suprapun peste întreaga

localitate, aceste funcțiuni fiind suprapuse peste Parcul Natural Lunca Mureșului,
dar și peste zona inundabilă a Mureșului.

(2) În acest capitol sunt reglementate zonele existente ale cimitirelor din cadrul
localității Bodrogu Vechi.

Art.2 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementează cimitirele din intravilan suprapuse peste

următoarea zonă naturală protejată:
a) Parcul Natural Lunca Mureșului, cod. RONPA0926, protejat și ca sit

Ramsar cod RORMS0004, și ca Lunca Mureșului Inferior, cod.
ROSCI0108 și ROSPA0069;

Art.3 Parcul Natural Lunca Mureșului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au

drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).

(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).

(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).

(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).

(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului
de management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca
Mureşului, anexat prezentului regulament.

(6) Situl are Plan de Management și Regulament.

Art.4 Funcţiunea dominantă a zonei
(1) Funcţiunea dominantă a zonei este de gospodărie comunală-cimitire.

Art.5 Funcţiunile complementare admise ale zonei
(1) Funcţiunile complementare admise sunt:

- capele, clădiri administrative și anexe ale cimitirelor
- spaţii verzi şi plantate;
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- echipare tehnico-edilitară.

IV.D.5.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Este permisă amplasare de morminte și monumente funerare.
(2) Este permisă amplasarea de capele mortuare, clădiri administrative și anexe ale

cimitirelor.
(3) Este permisă amplasarea de spații verzi și plantate.
(4) Este permisă amplasarea de echipare tehnico-edilitară.

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Amplasarea unor construcţii şi amenajări în zona drumului public este permisă cu

avizul deţinătorului de drum.
(2) Amplasarea construcțiilor se va face cu avizul Parcului Natural Lunca Mureșului.

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă utilizarea terenurilor în alte scopuri decât cele legate de destinaţia

lor actuală.

IV.D.5.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
IV.D.5.3.1. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Art.9 Orientarea faţă de punctele cardinale
(1) Monumentele funerare vor fi orientate conform cultului.

Art.10 Amplasarea faţă de drumuri publice
(1) În zona de protecţie a drumului este permisă autorizarea lucrărilor de echipare

edilitară, spaţii verzi, trotuare şi parcaje.

Art.11 Amplasarea faţă de aliniament
(1) Construcțiile noi vor respecta în primul rând aliniamentele existente.
(2) În cazul cimitirelor, amplasarea faţă de aliniament se va stabili printr-un plan de

specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

Art.12 Amplasarea în interiorul parcelei
(1) Amplasarea în interiorul parcelelor va respecta Codul Civil.
(2) În cazul cimitirelor, amplasarea în interiorul parcelei se va stabili printr-un plan de

specialitate elaborat prin grija Primăriei Pecica.

IV.D.5.3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 Accese carosabile
(1) Se vor asigura accese carosabile în interiorul platformelor de gospodărie

orășenească și a cimitirelor.

Art.14 Accese pietonale
(1) Se vor asigura accese pietonale la fiecare parcelă conformate astfel încât să

permită circulaţia persoanelor cu dizabilități sau care folosesc mijloace specifice
de deplasare.
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IV.D.5.3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art.15 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente
(1) Prin grija Primăriei se va asigura racordarea dotărilor (capele, etc.) la reţelele

tehnico-edilitare necesare (apă, canalizare şi electricitate).

IV.D.5.3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor

Art.16 Parcelarea
(1) Sunt permise dezmembrări și alipiri, cu condiția respectării RGU.
(2) În cazul cimitirelor, forma şi dimensiunile parcelelor se vor stabili de către Primărie

în funcţie de nevoi, printr-un proiect de specialitate.

Art.17 Înălţimea construcţiilor
(1) Înălţimea construcţiilor se va stabili printr-un certificat de urbanism.
(2) Nu se va depăși în nici un caz regimul P, excepție putând face, ca înălțime,

capelele mortuare.

Art.18 Aspectul exterior al construcţiilor
(1) La autorizarea construcţiilor se va urmări ca aceasta să nu altereze prin aspect

imaginea urbană.

Art.19 Întreţinerea construcţiilor
(1) Este obligatorie întreţinerea construcţiilor, mormintelor, monumentelor şi aleilor

din cimitire, în acord cu decenţa locului.

IV.D.5.3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri

Art.20 Parcaje
(1) La intrarea în cimitire se vor asigura spaţii de parcare. În măsura posibilităţilor

acestea se vor amplasa în interiorul incintelor.
(2) Se vor asigura zone de staţionare a vehiculelor mortuare în zona intrării în

cimitire.

Art.21 Spaţii verzi şi plantate
(1) Se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe destinate amenajării cimitirelor

cu spaţii verzi, reprezentând minim 20% din suprafaţa zonei.
(2) Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu o perdea de arbori. Între morminte şi

gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3 m (art.84, anexa la
OMS119/2014).

Art.22 Spaţii libere
(1) Spaţiile libere vor fi amenajate peisager, sau urban.

Art.23 Împrejmuiri
(1) Împrejmuirile la drumurile publice ale cimitirului sunt obligatorii şi nu trebuie să

depăşească 2 m măsuraţi de la nivelul trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor
depăşi 2,5 m. Partea opacă a împrejmuirii va avea înălţimea maximă de 1 m
măsurat de la nivelul trotuarului.

(2) Aspectul împrejmuirii se va supune aceleiaşi exigenţe ca şi în cazul aspectului
exterior al clădirilor.
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(3) Se prevede realizarea de împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu.

IV.D.5.4. Indicatori teritoriali maximali
Art.24 Procentul de ocupare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă procentul de ocupare al

terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip de funcţiune
după cum urmează:

- GCC (cimitire) – POT max 2% (clădiri)

Art.25 Coeficientul de utilizare al terenului
(1) Autorizarea executării construcţiilor se va face doar dacă valoarea coeficientului

de utilizare a terenului nu va depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare tip
de funcţiune după cum urmează:

- GCC (cimitire) – CUT max 0,04 (clădiri)



449

CAPITOLUL V. PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND MODUL DE
OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

V.1. TA – TERENURI AGRICOLE
V.1.1. Generalităţi
Art.1 Caracterul zonei
(1) Zona cuprinde terenuri situate în extravilan destinate exploataţiei agricole.

Art.2 Tipuri de terenuri agricole
(1) TAA – terenuri arabile;
(2) TAPS – terenuri pentru pășuni;
(3) TAF – terenuri pentru fânețe;

Art.3 Terenuri agricole
(1) Prin terenuri cu destinaţie agricolă se înţeleg terenurile agricole productive -

arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi,
păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea -, cele cu
vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile
împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările
piscicole şi de îmbunataţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare
agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei
agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru
producţia agricolă (lit.a, art.2, L18/1991).

Art.4 Pajiştile
(1) Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare, în condiţiile Legii

nr.214/2011, următoarele categorii de pajişti (alin.1, art.1, L214/2011):
a) pajiştile proprietate publică şi privată a statului şi pajiştile urbane care fac

parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliului
local Pecica;

b) pajiştile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de
proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în
cadrul asociaţiilor de păşunat constituite de către aceştia;

c) pajiştile situate în zonele inundabile ale pârâurilor, care nu intra in
categoriile prevazute la lit. a) şi b) şi care sunt folosite numai în timpul
prielnic paşunatului, aparţinând domeniului public al statului;

d) pajiştile proprietate privată a comunei Pecica aflate în administrarea
primăriei, provenite din fostele izlazuri comunale, pajişti şi terenuri arabile,
care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie;

e) pajiştile orașului Pecica aflate în administrarea primăriei Pecica, provenite
din fostele izlazuri comunale, transmise unităţilor agricole de stat;

f) alte suprafeţe de pajişti proprietate privată, declarate de către agricultori
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2007.

(2) Pajiştile prevăzute la alin.(1) sunt, după caz, proprietate publică sau privată şi
constituie bunuri de interes naţional (alin.2, art.1, L214/2011).

(3) Prevederile referitoare la pajişti nu se aplică pajiştilor care urmează să fie
împădurite, dacă împădurirea se realizează cu respectarea condiţiilor locale de
mediu, exceptând speciile cu creştere rapidă, cultivate pe termen scurt (alin.3,
art.1, L214/2011).

(4) În sensul legii nr.214/2011, următorii termeni se definesc astfel (lit.a şi c, art.2,
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L214/2011):
a) pajişte — suprafaţă agricolă de păşuni, fânete şi izlazuri comunale

consacrată producţiei de iarba şi de alte plante furajere erbacee,
însămânţate sau naturale, care nu fac parte din sistemul de rotaţie a
culturilor din exploataţii de cel puţin 5 ani şi care sunt administrate de către
agricultori pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu
respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu;

b) fâneaţa — suprafată agricolă care, conform practicii agricole locale, este
recunoscută ca fiind destinată recoltării de furaje pentru animale. Pajiştile
pot avea în decursul aceluiaşi an utilizare mixtă: păşune, fân şi fân
însilozat.

Art.5 Îmbunătăţiri funciare
(1) Amenajările de îmbunătăţiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe şi

agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii şi înlăturării acţiunii
factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului şi inundaţii, precum şi
poluare - pe terenurile cu orice destinaţie, indiferent de proprietar. Acestea
contribuie la valorificarea capacităţii de productie a terenurilor şi a plantelor,
precum şi la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive (alin.1,
art.2, L138/2004).

(2) Amenăjarile de îmbunătăţiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări
(alin.2, art.2, L138/2004):

a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apa prin care se asigură, în
principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva
inundaţiilor, surse locale de apa şi emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigaţii şi orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlată a solului şi
a plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii
producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare,
transport, distribuţie şi evacuare a apei şi, dupa caz, lucrări de nivelare a
terenului;

c) desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului
de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării
condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind
lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;

d) combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de
alunecări, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de
degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia
solului, stingerea formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor
mişcatoare;

e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile
poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere,
pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare,
de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanturi de scurgere a apei,
arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de
amendamente, precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru
agricultură şi, dupa caz, pentru silvicultura;

f) perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru
combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi;
h) zone de protecţie ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g).

(3) Amenajările de îmbunătăţiri funciare, sistemele de irigaţii sau desecare şi drenaj
şi lucrările de aparare împotriva inundaţiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi
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de utilitate publică, în conditiile legii (art.33, L138/2004).
(4) Bunurile care alcătuiesc infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând

domeniului public al statului este următoarea (anexa nr.2, L138/2004):
a) bunurile din amenajarile de irigaţii, formate din prize, staţii de pompare de

bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de
aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de
punere sub presiune;

b) bunurile din amenăjarile de desecare şi drenaj, formate din canalele
colectoare principale la lucrările de desecare gravitaţională şi cu pompare,
inclusiv staţiile de pompare aferente acestora;

c) barajele şi digurile de apărare împotriva inundaţiilor şi lucrările de
regularizare a cursurilor de apă;

d) lucrările de combatere a eroziunii solului.

V.1.2. Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) Este permisă explotarea agricolă a terenurilor în funcţie de categoria de folosinţă.
(2) Este permisă amplasarea de construcții anexe la exploatațiile agricole.
(3) Toţi deţinătorii de terenuri agricole sunt obligaţi să asigure cultivarea acestora şi

protecţia solului (art.74, L18/1991).
(4) Terenurile care prin degradare şi poluare şi-au pierdut, total sau parţial,

capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in
perimetre de ameliorare (alin.1, art.82, L18/1991).

(5) Pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria
de folosință arabil, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu îmbunătățiri
funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării
scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate
următoarele obicetive de investiții (alin.2, art.92, L18/1991):

a) care fac obiectul unor proiecte publice și private și pot genera efecte
poluante factorilor de mediu;

b) care prin natura lor nu se pot amplasa în intravilan, respectiv: cariere,
balastiere, gropi de împrumut, gropi de gunoi, refugii montane, refugii în
caz de urgență cu infrastructura necesară;

c) care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, precum:
depozite de îngrășăminte minerale ori naturale, construcții de compostare,
silozuri pentru furaje, magazii, șoproane, silozuri pentru depozitarea și
conservarea semințelor de consum, inclusiv spațiile administrative aferente
acestora, platformele și spațiile de depozitare a produselor agricole
primare, sere, solare, răsadnițe și ciupercării, adăposturi de animale;

d) de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în
condițiile legislației în vigoare;

e) anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole definite prin pc.4, anexa 2 la
L50/1991;

f) specifice acvaculturii, cu infrastructura și utilitățile necesare, inclusiv
amenajări piscicole/amenajări prin extragere de agregate minerale pe
terenuri agricole situate în extravilan;

g) cu destinație militară, căile ferate, șoselele de importanță deosebită, liniile
electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea sondelor, lucrările
aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de transport
gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și realizarea
de surse de apă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, precum
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și obiective meteorologice;
h) pentru îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, respectiv:

irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele asemenea;
i) infrastructuri de comunicații radio-TV sau telefonie, drumuri publice și

private, drumuri tehnologice.
(2) Pe terenurile agricole din extravilan de clasa I și II de calitate, precum și pe

terenurile ocupate de parcuri naturale, rezervații, monumente, ansambluri
arheologice și istorice, se pot amplasa, în baza autorizației de construire și a
aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, doar construcțiile
care servesc activităților agricole, cu destinație militară, căile ferate, șoselele de
importanță deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea și echiparea
sondelor, lucrările aferente exploatării țițeiului și gazului, conductele magistrale de
transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare și
realizarea de surse de apă, precum și îmbunătățiri funciare și regularizarea
cursurilor de apă, respectiv: irigații, desecări, taluzări, protecția malurilor și altele
asemenea (alin.3, art.92, L18/1991).

(6) Folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole în alte scopuri decât
producţia agricolă se aproba dupa cum urmează (art. 94, L18/1991):

a) de organele agricole judeţene, prin oficiul de cadastru agricol şi
organizarea teritoriului agricol judetean terenurile agricole de pana la 1 ha.
Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafeţe de teren se dă de
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile agricole în
suprafaţă de până la 100 ha;

c) de Guvern, pentru terenurile agricole a căror suprafaţa depăşeşte 100 ha.
(7) Pajiştile rurale se folosesc exclusiv pentru păşunat, ca fâneţe şi pentru cultivarea

plantelor erbacee specifice zonei, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau
seminţe (alin.1, art.8, L214/2011).

(8) Activităţile care se desfăşoară pe pajişti sunt numai acelea pentru creşterea
potenţialului de producţie a solului şi se pot realiza perdele de protecţie,
construcţii zoopastorale, surse de apă potabilă, regularizarea cursurilor de apă,
lucrări de îmbunătăţiri funciare şi proiecte având ca obiect de investiţii producerea
şi utilizarea energiei regenerabile (alin.2, art.8, L214/2011).

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă amplasarea de funcţiuni ce nu pot fi amplasate în intravilan, cu

condiţia să nu polueze aerul, solul, subsolul sau resursele de apă.
(2) Este permisă amplasarea de ferme și exploatații agricole, așa cum sunt ele

definite de L37/2015, art.2, alin (2), cu condiția reglementării acestora prin PUZ
aprobat, a scoaterii din circuitul agricol conform legii și a respectării normelor
sanitare, în special cele din OMS 119/2014.

(3) În perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale
exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea
distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim
de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socio-
economice, solicitantul va obţine avizul Direcţiei judeţene pentru agricultură şi
dezvoltare rurală Arad (lit.d1, art.10, L50/1991).

(4) Prin anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole se înţeleg construcţiile
situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a
lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere,
scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare
temporară pe timpul campaniilor agricole (anexa nr.2 la L50/1991).
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(5) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, situate în extravilan, în
alte categorii de folosință se poate face, în condițiile prevăzute la art.78, alin.1 din
L18/1991, în următoarele cazuri (art.77, L18/1991):

a) terenurile arabile situate în zonele de deal, ce constituie enclave din
masivele de vii și livezi, din podgoriile și bazinele pomicole consacrate,
stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, pot fi transformate în plantații viticole și pomicole;

b) terenurile arabile din zonele de șes, necesare completării masivelor viticole
destinate pentru struguri de masă și stafide, și bazinele pomicole, stabilite
de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
pot fi transformate în plantații viticole și pomicole;

c) terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate şi transformate în
plantaţii viticole şi pomicole;

d) terenurile înregistrate la arabil, situate în zonele de deal și munte pe pante
nemecanizabile, afectate de eroziune de suprafață și adâncime, de
alunecări active sau semistabilizate, care nu mai pot fi ameliorate și
menținute la această folosință, se pot amenaja și transforma în pajiști
permanente;

e) terenurile arabile situate în albia râurilor care nu pot fi folosite rentabil
pentru alte destinaţii agricole, pot fi amenajate în bazine piscicole (lit.c şi e,
art.77, L18/1991).

(6) Schimbarea categoriei de folosinţa a terenurilor arabile, altele decat cele
prevăzute la aliniatul de mai sus, vii și livezi, precum și a pajiștilor permanente,
altele decât cele prevăzute la art. 4, alin.1 din OUG34/2013, se aprobă prin
decizie de aprobare a schimbării categoriei de folosință, dată de către direcția de
specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru
suprafețele de teren de peste 1 ha; iar pentru suprafețele de teren de până la 1
ha, inclusiv, prin decizie de aprobare a schimbării categoriei de folosință, dată de
către direcția pentru agricultură județeană (alin.1, art.78, L18/1991).

(7) Pajiștile permenente din extravilanul localităților, denumite în continuare pajiști
permanente, sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere
erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a
culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai mult. Fac excepție
terenurile ocupate de pajiști permanente care, prin degradare sau poluare, și-au
pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenuri pe care se vor executa
lucrări de ameliorare și amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare,
precum și terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile
OUG34/2013. Actele administrative sau juridice emise sau încheiate cu
nerespectarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absolută (alin.2-4, art.78
din L18/1991).

(8) Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protecţie a
monumentelor se face cu acordul Comisiei naţionale a monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice, sau regionale, după caz. (alin.10, art.78,
L18/1991).

(9) Liniile de telecomunicaţii şi cele de transport şi distribuire a energiei electrice,
conductele de transport pentru alimentare cu apă, canalizare, produse petroliere,
gaze, precum şi alte instalaţii similare, se vor grupa şi amplasa de-a lungul şi în
imediată apropiere a căilor de comunicaţii - şosele, căi ferate -, a digurilor,
canalelor de irigaţii şi de desecări şi a altor limite obligate din teritoriu, în aşa fel
încât să nu se stânjenească execuţia lucrărilor agricole (alin.1, art.102,
L18/1991).

(10) Pajiştile împădurite pot fi readuse în circuitul pastoral, la propunerea camerei
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agricole zonale şi cu aprobarea camerei agricole judeţene Timiș, pe baza unor
studii de transformare şi a unor programe de îmbunătăţire şi exploatare a
acestora, întocmite de unitătile de specialitate autorizate, sau prin realocarea
unor suprafeţe echivalente de pajişti (alin.1, art.6, L214/2011).

(11) Înfiinţarea de culturi pe pajiştile rurale, în afara celor prevăzute în
amenajament, este interzisă (art.11, L214/2011).

(12) Primăria sau Consiliul Local Pecica poate, cu avizul camerei agricole judeţene
Arad şi al asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, să înstrăineze porţiuni
dintr-o pajişte numai în cazuri de necesităţi de interes public, local sau naţional, în
condiţiile legislaţiei în vigoare (alin.1, art.12, L214/2011).

(13) Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor se face cu aprobarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competenta pentru
menţinerea terenurilor destinate păşunilor permanente în România (art.20,
L214/2011).

(14) În arealele afectate de zone construite protejate (situri arhelogice) în
extravilan, precum și în zonele de protecție ale acestora, pentri orice intervenții
este obligatorie obținerea avizului Direcției Județene pentru Cultura, Culte și
Patrimoniu Cultural Național Arad.

(15) Înființarea plantațiilor de viță de vie se face în arealele viticole delimitate, cu
soiuri admise în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România
(alin.1, art.10, L164/2015).

(16) În arealele viticole, înființarea de plantații de viță-de-vie pe o suprafață de
peste 0,1 ha, de persoană fizică/juridică, și extinderea peste această limită a celei
existente se face doar în baza unuidrept de plantare/replantare (alin.1, art.11,
L164/2015).

(17) În afara arealelor viticole, în extravilanul localităților, înființarea de plantații de
viță de vie pe o suprafață cuprinsă între 0,1 și 0,5 ha pentru consumul familial se
face numai în baza unui grept de plantare nouă și a unei cereri de plantare a viței
de vie (alin.2, art.11, L164/2015).

(18) Înființarea de plantații viticole pe suprafețe mai mari de 0,5 ha se face numai
pe baza unui proiect de înființare a plantației viticole, avizat de unitățile teritoriale
de cercetare vitivinicolă (alin.4, art.11, L164/2015).

(19) Defrișarea plantațiilor de viță de vie în suprafață mai mare de 0,1 ha se face
de către persoane fizice/juridice numai după depunerea la D.A.J. Arad a
”Delcarației de defrișare a plantațiilor de viță de vie”. Defrișarea efectuată astfel,
generează un drept de replantare, în suprafață echivelentă cu cea defrișată
(alin.1 și 3, art.14, L164/2015).

(20) Plantațiile ilegale de viță-de-vie sunt suprafețele cu viță-de-vie plantate fără un
drept de plantare/replantare sau de plantare nouă (alin.1, art.15, L164/2015).

(21) Plantațiile ilegale de viță-de-vie se defrișează de către proprietari pe cheltuiala
acestora, în prima campanie viticolă, după constatarea lor de către consilierii cu
atribuții de inspecție de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Autorității
(alin.2, art.15, L164/2015).

(22) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleți în curți și grădini, precum
și în terenurile din extravilan se face respectând distanțele față de limita
proprietății vecinilor, astfel:

a)la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
b)la cel puțin 3m de răzor sau gard pomi cu talie mare.

(23) Plantațiile de pomi cu suprafață mai mare de 0,5 ha și cele cu arbuști fructiferi
de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine și centre consacrate, se înființează în
baza autorizației de plantare eliberate de D.A.J. (alin.1, art.13, L348/2003).

(24) Pentru plantațiile de pomi cu suprafața mai mare de 2 ha și pentru plantațiile
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de arbuști fructiferi cu suprafața mai mare de 0,5 ha autorizația de plantare se
eliberează în baza unui proiect de înființare a plantației pomicole elaborat de
persoane autorizate și avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru
pomicultură sau stațiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă (alin.2,
art.13, L348/2003).

(25) Sunt exceptate de la obținerea autorizației de plantare colecțiile de pomi și
arbuști fructiferi, culturile pomicole de concurs și parcelele experimentale (alin.3,
art.13, L348/2003).

(26) Defrișarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi de interes comercial
aparținând persoanelor fizice sau juridice se face numai pe baza autorizației de
defrișare eliberată de D.A.J. (alin.1, art.14, L348/2003).

(27) Sunt exceptate de la obținerea autorizației de plantare colecțiile de pomi și
arbuști fructiferi, culturile pomicole de concurs și parcelele experimentale, care se
aprobă de consiliile științifice ale unităților respective (alin.4, art.14, L348/2003).

(28) În cazul în care, după defrișare, terenul respectiv nu se replantează, deținătorii
au obligația să înainteze la D.A.J. cu trei luni înaintea defrișării, documentația
necesară pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor, în conformitate
cu prevederile legale (alin.2, art.16, L348/2003).

(29) În programele de împădurire și combatere a eroziunii solului din zonele de
cultură a nucului și castanului se vor introduce și aceste specii. Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva și alți deținători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare
material săditor din soiuri autorizate și recomandate, precum și biotipurile locale
(art.19, L348/2003).

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan, pe cele

amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi
livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice
este interzisă (alin.1, art.92, L18/1991).

(2) Pajiştile prevăzute la art.3 alin. (1) lit. a) şi c) din cap.V.1.1 al prezentului
regulament, nu se vor înstrăina, nu se vor împărţi, nu pot fi grevate de niciun
drept real sau personal şi nu li se va schimba categoria de folosinţă (alin.1, art.5,
L214/2011).

(3) Fac excepţie de la prevederile aliniatului precedent, terenurile ocupate cu pajişti
care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de
producţie (alin.2, art.5, L214/2011).

(4) Pajiştile prevăzute la aliniatul precedent vor fi constituite în perimetrul de
ameliorare de interes naţional, pe care se vor executa lucrări de repunere în
valoare şi amenajare, corespunzător reglementărilor legale în vigoare, fără
schimbarea proprietarului (alin.3, art.5, L214/2011).

(5) Este interzisă amplasarea de relee de transmisie-recepţie pentru telecomunicaţii,
la o distanţă mai mică de 500 m faţă de zonele de locuit şi instituţii-servicii
prevăzute în prezentul plan.

(6) Unităţile zootehnice şi industriale noi vor respecta în amplasare condiţiile alin.1,
art.11, din anexa la OMS119/2014.
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V.2. TF – TERENURI FORESTIERE
V.2.1. Generalităţi

Art.1 Terenuri cu destinaţie forestieră
(1) Prin terenuri cu destinaţie forestieră se înţeleg terenurile împădurite sau cele care

servesc nevoilor de cultură, producţie ori administrare silvică, terenurile destinate
împăduririlor şi cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănişuri, râpe, ravene,
torenţi -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice (lit.b, art.2, L18/1991).

Art.2 Tipuri de terenuri forestiere
(1) TFPD – păduri;
(2) TFPDT – păduri tinere, lăstărișuri, tufișuri;
(3) TFE – perdele forestiere cu rol ecologic;
(4) TFPR – perdele forestiere de protecție (a câmpului, împotriva inundațiilor, a căilor

de comunicație, a localităților sau obiectivelor economice, sanitară, etc).

V.2.2. Utilizare funcţională

Art.3 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele utilizări:

- lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local;
- reţele tehnico-edilitare subterane;
- 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.

Art.4 Utilizări permise cu condiții
(1) Orice intervenție pe terenurile forestiere va fi avizată în prealabil de Direcția

Silvică Județeană Arad și de Garda Forestieră Arad.

Art.5 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă amplasarea oricăror tipuri de construcţii, cu excepţia celor

prevăzute de lege.
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V.3. TH – TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
V.3.1. Generalităţi

Art.1 Terenuri aflate permanent sub ape
(1) Prin terenuri aflate permanent sub ape se înţeleg albiile minore ale cursurilor de

apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenţie (lit.c, art.2, L18/1991).

Art.2 Tipuri de terenuri aflate permanent sub ape
(1) THR – terenuri aflate sub ape curgătoare;
(2) THB – terenuri aflate sub ape stătătoare;
(3) THIF – terenuri aflate sub canale deschise de desecare.

V.3.2. Utilizare funcţională

Art.3 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele utilizări:

- captări de apă;
- lucrări pentru combaterea acţiunii distructive a apelor;
- lucrări specifice de întreţinere a albiei.

(2) Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apă, devenite disponibile în
urma lucrărilor de regularizare, vor fi amenajate pentru producţia agricolă,
piscicolă, sau, dupa caz, silvică, o data cu lucrările de bază executate de titularii
acestora (art.99, L18/1991).

Art.4 Utilizări permise cu condiţii
(1) Este permisă executarea de lucrări de poduri, lucrări necesare căilor ferate şi

drumurilor de traversare a cursurilor de apă, cu condiţia asigurării măsurilor de
apărare împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii
apelor  şi cu respectarea zonelor de protecţie a lucrărilor de gospodărire a apelor,
având avizul primarilor şi al autorităţilor competente în gospodărirea apelor.

(2) Dreptul de folosinţă a albiilor minore şi a plajei în alte scopuri decât plimbare şi
recreere, se dobândeşte numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a
apelor (alin.4, art.25, L107/1996).

(3) Lucrările de barare sau de traversare a cursurilor de apă, care pot constitui
obstacol în curgerea naturală a apelor, vor fi astfel concepute, realizate şi
exploatate încât să nu influenţeze defavorabil curgerea apelor, în vederea
asigurării atât a stabilităţii acestor lucrări, a albiilor minore şi a malurilor, cât şi
pentru prevenirea unor efecte distructive sau păgubitoare. Lucrările construite
fără a avea în vedere astfel de cerinţe trebuie modificate sau demolate de
proprietarii sau deţinătorii lor, în condiţiile şi la termenele stabilite de Administraţia
Naţională "Apele Române". În caz contrar, autoritatea publică centrală din
domeniul apelor, prin unităţile sale teritoriale, este abilitată să aplice sancţiuni
potrivit legii, din oficiu sau la sesizarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
(alin.2, art.26, L107/1996).

(4) Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de
protecţie, inclusiv navigaţia, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale
sau recoltarea stufului, precum şi exploatarea fondului piscicol şi pescuitul sportiv
se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor şi
albiilor cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii,
construcţiilor, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii şi să influenţeze cât mai
puţin folosirea apelor de către alţi utilizatori. În nici o situaţie nu este permisă
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deteriorarea calităţii apei (art.27, L107/1996).
(5) Nu se vor executa construcții (clădiri de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc) pe 2,0

m față de ampriza canalelor de transport a apei de desecare din zona respective
și doar cu avizul A.N.I.F. Arad.

(6) Orice intervenţie va respecta atât legislaţia de mediu cât şi prevederile cap. VI.1.
din prezentul capitol.

Art.5 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Sunt interzise orice utilizări altele decât cele prevăzute în ultimele două articole.
(2) Obturarea sau blocarea, sub orice formă, precum şi scoaterea din funcţiune, în

orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descărcare a apelor mari, sunt
interzise (alin.3, art.26, L107/1996).
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V.4. TN – TERENURI NEPRODUCTIVE
V.4.1. Generalităţi

Art.1 Terenuri neproductive
(1) Terenurile neproductive cuprind terenurile degradate şi cu procese excesive de

degradare, care sunt lipsite practic de vegetaţie. Din aceasta categorie fac parte
pe teritoriul UAT Pecica:

- mocirle şi smârcuri – terenuri cu alternante frecvente de exces de apa şi
uscăciune, pe care nu se instalează vegetaţie; Terenurile cu mlaştini cu
stuf nu se înregistrează la categoria terenurilor neproductive;

- foste halde de deșeuri – terenuri pe care au funcționat depozite orășenești
de deșeuri, închise și ecologizate conform legislației de mediu.

V.4.2. Utilizare funcţională

Art.2 Utilizări permise
(1) Este permisă recuperarea terenurilor degradate datorită batalurilor fermelor

zootehnice.

Art.3 Utilizări permise cu condiții
(1) În arealele afectate de zone construite protejate (situri arhelogice) în extravilan,

precum și în zonele de protecție ale acestora, pentru orice intervenții este
obligatorie obținerea avizului Direcției Județene pentru Cultura, Culte și
Patrimoniu Cultural Național Arad.

Art.4 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă construirea pe terenurile fostelor bataluri sau pe fostele rampe de

depozitare a deşeurilor menajere.
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V.5. TC – TERENURI OCUPATE DE CĂI DE COMUNICAŢIE
V.5.1. Generalităţi

Art.1 Terenuri ocupate de căi de comunicaţie
(1) Terenurile ocupate de căi de comunicaţie sunt acele terenuri folosite pentru

transporturile rutiere, feroviare, cu construcţiile şi instalaţiile aferente (lit.e, art.2,
L18/1991).

Art.2 Tipuri de terenuri ocupate de căi de comunicație
(1) TCF – terenuri pentru transporturi feroviare;
(2) TCR – terenuri pentru transporturi rutiere.

Art.3 Drumurile
(1) Drumurile fac parte din sistemul naţional de transport (alin.1, art.2, OG43/1997).
(2) Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia

vehiculelor şi a pietonilor (alin.2, art.2, OG43/1997).
(3) Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, podurile, podeţele,

viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile,
construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de
parcare, oprire şi staţionare, bretelele de acces, indicatoarele de semnalizare
rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, spaţiile de serviciu sau control,
spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între
autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, terenurile şi plantaţiile din zona
drumului, mai puţin zonele de protecţie (alin.3, art.2, OG43/1997).

(4) De asemenea, se consideră ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice
alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării
drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente (alin.4, art.2, OG43/1997).

(5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor exprese (şi de
legătură între autostrăzi şi drumuri naţionale) aparţinând domeniului public al
statului (alin.5, art.2, OG43/1997):

a) suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi
terenul aferent;

b) podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu
terenul aferent;

c) locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care
aparţin domeniului public al statului;

d) lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;
e) plantaţiile rutiere şi terenul aferent;
f) suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care

formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de OG43/1997.

Art.4 Clasificarea şi încadrarea drumurilor
(1) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în

categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională
a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de
interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de
interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care
urmează să îl preia în administrare (alin.1, art.12, OG43/1997).

(2) Încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în
categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin hotărâre
a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în
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administrare (alin.2, art.12, OG43/1997).

Art.5 Proprietatea asupra drumurilor
(1) Drumurile de interes judeţean (DJ) aparţin proprietăţii publice a judeţului (alin.1,

art.7, OG43/1997).
(2) Drumurile de interes local (drumuri vicinale sau cele propuse spre a fi clasificate

ca drum de interes local) aparţin proprietăţii publice a orașului Pecica (alin.1,
art.7, OG43/1997).

Art.6 Administrarea drumurilor
(1) Administrarea drumurilor de utilitate privată se face de către deţinătorii acestora

(art.23, OG43/1997).

Art.7 Zonele drumurilor publice
(1) Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de

protecţie (art.14, OG43/1997).
(2) Ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale

drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri,
rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă (art.15,
OG43/1997).

(3) Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a
amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau
altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei
ori protecţiei proprietăţilor situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă
fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi
intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare a terenului
drumului şi altele asemenea. Limitele zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor
şi viaductelor, în cale curentă şi aliniament, sunt prevăzute în anexa nr.2.14. ca
preluare a anexei nr.1 la OG43/1997 (alin.1, art.16, OG43/1997).

(4) Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a
zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului.
Limitele zonelor de protecţie sunt prevăzute în anexa nr.2.14. ca preluare a
anexei nr.1 la OG43/1997 (alin.1, art.16, OG43/1997).

(5) Zonele de protecţie rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le
au în administrare sau în proprietate, cu obligaţia ca acestea, prin activitatea lor,
să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin (alin.2,
art.17, OG43/1997):

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;
b) executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace

înzăpezirea drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranţa

circulaţiei sau modifică regimul apelor subterane sau de suprafaţă;
d) practicarea comerţului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele

destinate acestui scop.

Art.8 Obligaţii în zona drumurilor
(1) Proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) sunt obligaţi să

asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a
două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte şi în limita unei
lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră aval, pentru a respecta
parametrii avizaţi (alin.6’1, art.33, L107/1996).

(2) Deţinătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligaţi să permită
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instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra
înzăpezirii, fără a percepe vreo chirie, cu condiţia ca această operaţiune să nu
împiedice executarea lucrărilor agricole şi să nu producă degradări culturilor de
pe aceste terenuri (art.18, OG43/1997).

(3) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcţiilor, accesurilor,
utilităţilor de orice fel sau instalaţiilor acceptate cu acordul prealabil al
administratorului drumului în zona drumurilor publice sunt obligaţi, în termenul
stabilit de administratorul drumului, să execute, pe cheltuiala lor şi fără nicio
despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau
modificarea acestora, dacă a fost convenit astfel cu administratorul drumului la
momentul acordului, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea,
modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum
şi de asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei. Nerespectarea acestui
termen dă dreptul administratorului drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala
acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în
vigoare (alin.9, art.47, OG43/1997).

(4) Deţinătorii de construcţii, amenajări, accesuri, instalaţii sau orice alte obiective
amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi
repararea acestora, pentru a asigura estetică, protejarea drumului şi siguranţa
circulaţiei (art.50, OG43/1997).

V.5.2. Utilizare funcţională

Art.9 Utilizări permise
(1) Sunt permise următoarele:

- căi de comunicaţie rutieră şi construcţii aferente;
- căi de comunicaţie feroviară, construcţii, echipamente şi amenajări

specifice activităţilor feroviare;
- lucrări pentru protecţia împotriva poluării;
- spaţii verzi.

(2) În zona mediană a drumuri publice se pot amplasa numai instalaţii destinate
întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei (alin.2, art.47, OG43/1997).

(3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au
caracter de urgenţă, se pot executa fără acceptul administratorului drumului,
urmând ca acest accept să se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau
instalaţiile nu se demontează într-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului (alin.3, art.47, OG43/1997).

Art.10 Utilizări permise cu condiţii
(1) Toate construcţiile şi amenajările amplasate în zonele de protecţei a drumurilor

publice care respectă prescripţiile tehnice şi reglementările urbanistice privind
funcţionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrică şi estetică,
asigurarea acceselor carosabile, pietonale şi rezolvarea parcajelor aferente
precum şi evitarea riscurilor ecologice de construcţii şi exploatare. Prin amplasare
şi funcţionare ele nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice
în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Accesele carosabile şi
pietonale la aceste construcţii vor fi amenajate şi semnalizate corespunzător
normativelor şi standardelor tehnice specifice.

(2) Autorizaţia de construire pentru orice construcţie sau amenajare admisă în zonele
de protecţie ale căilor rutiere, feroviare sau navale existente sau propuse se va
acorda cu condiţia obţinerii în prealabil a avizului administratorului căii de
circulaţie.
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(3) Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări
ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui
drum, se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente
fiind în sarcina celui care a solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind autorizarea executării construcţiilor (art.26, OG43/1997).

(4) La amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersecţiilor dintre drumurile
publice, precum şi la trecerile la nivel peste sau pe sub calea ferată se va obţine
acordul administratorului drumului, al poliţiei rutiere, precum şi, după caz, acordul
administratorului de infrastructură feroviară (art.30, OG43/1997).

(5) Accesul la zonele funcţionale din afara localităţilor care sunt în vecinătatea
drumurilor de interes naţional se realizează numai prin drumuri colectoare, în
condiţiile stabilite de administratorul drumului (alin.4, art.37, OG43/1997).
Întreţinerea drumurilor colectoare care asigură accesul de la proprietăţi către
drumurile de interes naţional revine autorităţilor administraţiei publice locale
(alin.3, art.38, OG43/1997).

(6) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a
oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita
siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de construire şi doar în
condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de
acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv. Prin
ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau, după caz, prin hotărâre a
consiliului local sau judeţean, se reglementează situaţiile în care se emite
autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord
prealabil (alin.1, art.46, OG43/1997).

(7) Acordul şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drum se emit pentru o
anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a
destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces
se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului (alin.4, art.46,
OG43/1997).

(8) Lucrările edilitare subterane se amplasează în afara amprizei, în afara zonei de
siguranţă a drumului public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea şi
întreţinerea acestor lucrări în zona drumului public se fac cu aprobarea
administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare (alin.1, art.48,
OG43/1997).

(9) Lucrările edilitare în extravilan, altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent,
se amplasează de regulă în afara zonei de siguranţă şi numai cu acordul prealabil
al administratorului drumului (alin.2, art.48, OG43/1997).

(10) Orice construcţie sau amenajare adiacentă drumurilor publice care se face pe
baza planurilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului  cu avizul organelor
specializate ale administraţiei publice pentru lucrările din zonele de protecţie.

(11) În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul
Ministerului Transporturilor:

a. construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale
ferată;

b. construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor
de restabilire a circulaţiei;

c. instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;
d. instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,

telecomunicaţii, transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.
(12) Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare

situate în extravilanul orașului Pecica, se autorizează cu avizul Companiei
Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului Transporturilor.



464

(13) În sensul prezentului regulament, prin zonă de protecţie a infrastructurii
feroviare se înţelege fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m
măsurată de la axa central a liniei de cale ferată, situată de o parte şi de alta a
căii ferate.

(14) Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care
afectează zona de protecţie a infrastructurii feroviare, se va autoriza numai cu
avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi al Ministerului
Transporturilor, şi anume:

- căi ferate industriale;
- lucrări hidrotehnice;
- traversarea liniilor de cale ferată de către drumuri prin pasaje denivelate
- subtraversarea liniilor de cale ferată de reţele de telecomunicaţii, energie

electrică, conducte sub presiune de apă, gaze, produse petroliere,
termotehnologice şi canale libere.

(15) În zona de protecţie a căii ferate se vor evita, pe cât posibil, următoarele:
- depozite de deşeuri metalice (fier vechi), gropi de gunoi menajer;
- staţii de epurare, gropi adânci care acumulează ape meteorice;
- incinte industriale şi depozite cu pericol de incendiu, explozie, poluare;
- se va ţine cont de imaginea prezentată către zona căii ferate (realizarea

unei minime amenajări peisagistice).
(16) Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din

patrimoniul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A., pentru lucrările de
interes public, se fac numai cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”
S.A. şi al Ministerului Transporturilor.

(17) În zonele construite protejate (siturile arheologice) și ariile de protecție ale
acestora, orice intervenție va avea avizul Direcției Județene pentru Cultură, Culte
și Patrimoniu Cultural Național Arad.

Art.11 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Zonele de protecţie din extravilan faţă de drumurile publice, în care de instituie

interdicţie temporară de construire, până la reglementarea condiţilor tehnice de
amplasare pentru fiecare obiectiv în parte, pe baza avizului de specialitate a
administratorului de drum, sunt precizate în anexa nr. 2.14. la prezentul
regulament.

(2) În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
a) amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de

plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;
b) 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
freatice subterane;

c) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care
contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protecţie a
infrastructurii căilor ferate române, precum şi a condiţiilor de desfăşurare
normală a traficului.

(3) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substanţe sau deşeuri de felul celor
prevăzute la alin. precedent lit. c) este permisă numai cu respectarea condiţiilor
stabilite de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.

(4) Amenajările şi instalaţiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a
materialelor, substanţelor sau deşeurilor prevăzute la alin.precedent se pot realiza
pe bază de studii privind implicaţiile asupra activităţii feroviare şi de mediu
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executate de unităţi de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei
Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. şi cu autorizaţia Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii.

Art.12 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Orice construcţie care prin amplasare configuraţie sau exploatare împietează

asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumurile publice
sau prezintă riscuri de accidente vor fi interzise în zonele de siguranţă şi protecţie
a drumurilor.

(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranţă a drumurilor
este interzisă (alin.2, art.16, OG43/1997).

(3) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în
intersecţii pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în
intersecţii (alin.4, art.27, OG43/1997).

(4) Se interzice amplasarea panourilor publicitare, în afara localităţii, la o distanţă mai
mică de 250 m, calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie (alin.5,
art.27, OG43/1997).

(5) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror alte
obstacole (alin.6, art.27, OG43/1997).

(6) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare
din albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval
de poduri (alin.2, art.39, OG43/1997).

(7) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai
mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul
administratorului drumului pe care este amplasat podul (alin.3, art.39,
OG43/1997).

(8) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în
amonte, respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în
zona podurilor, fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat
podul (alin.4, art.39, OG43/1997).

(9) Pe drumurile publice este interzisă intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi
sau pe şenile (lit.b, art.43, OG43/1997).

(10) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţiilor orașului Pecica,
se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic
suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de la marginea părții carosabile
în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres și al drumurilor internaționale
”E”, respectiv de 30,00 m pentru drumurile de interes național și judeţean.
Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi
productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective
turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective
şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice (alin.1,
art.47, OG43/1997).
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V.6. TS – TERENURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
V.6.1. Generalităţi

Art.1 Terenurile cu destinaţie specială
(1) Sistemul naţional de apărare cuprinde resursele şi infrastructura teritorială (art.6,

L45/1996).
(2) Infrastructura teritorială din punct de vedere al apărării naţionale se constituie din

ansamblul lucrărilor şi amenajărilor teritoriului care pot fi folosite în scopul apărării
naţionale (art.20, L45/1996).

(3) Terenurile actuale care sunt cu destinație specială la ora actuală în extravilanul
orașului Pecica sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne sau sub
restricții militare ale MAPN:

- fâșia de protecție a frontierei de stat, de 20 m de la linia de frontieră -
MAI;

- zona militară restricționată a Poligolului de tragere Felnac – MAPN;
(4) În zona din apropierea frontierei de stat, se vor respecta toate prevederile OUG

105/2001 privind frontiera de stat a României, dintre care unele sunt curpinse în
articolele de mai jos.

Art.2 Tipuri de terenuri cu destinație specială
(1) TS_MAI – fâșia de protecție a frontierei de stat, în extravilan.
(2) TS_MAPN – zona militară restricționată, în extravilan.

V.6.2. Utilizare funcţională

Art.3 Utilizări permise
(1) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să

instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a
liniei de frontieră. Daca situaţia o impune, pentru termene limitate, până la
dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de
stat se pot face şi alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către
politiştii de frontieră (alin.3, art.7, OUG 105/2001).

Art.4 Utilizări permise cu condiţii
(1) În conformitate cu art. 2 din RGU construcţiile şi amenajările cu caracter special

se autorizează şi se execută în condiţiile stabilite prin Ordinul comun 2212 din
2018, al MDRAP, MCIN, MAN, MI, MJ, SRI, SIE, STS şi SPP pentru aprobarea
Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu caracter
special.

(2) Autorizarea executării construcţiilor civile în extravilan se face numai după
distanţa de 500 m faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat, către interior.

(3) În sensul prezentului regulament prin fâşia de protecţie a frontierei de stat se
înţelege fâşia de teren cu o lăţime de 20 m spre interior, de la linia de frontieră
(alin.3, art.3, OUG 105/2001).

(4) Se exceptează de la prevederile alin.2 punctele de control pentru trecerea
frontierei, cu construcţiile anexă, terminalele vamale şi alte construcţii şi instalaţii
care se pot amplasa cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice şi cu respectarea prevederilor legale privind frontiera de stat
a României.

(5) Nu se constituie fâşie de protecţie a frontierei de stat pe căile de comunicaţie şi în
zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră (alin.4, art.3, OUG 105/2001).
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(6) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din
domeniul public al statului şi se administrează de către Ministerul Afacerilor
Interne, prin Poliţia de Frontieră Romană (alin.1, art.7, OUG 105/2001).

(7) În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior,
cu avizul organelor Poliției de Frontieră Române, se pot executa activități cum
sunt: mineritul, exploatările de țiței, de gaze, de ape minerale, de ape termale,
exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătățiri funciare
și irigații, îndiguirile, lucrările ori construcțiile pe cursurile de apă, lucrările de
asigurare a condiților de navigație, construcțiile și amenajările turistice, de
agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice (art.39, OUG
105/2001).

(8) Pășunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâșia de protecție a
frontierei de stat către interior, în locurile stabilite de autoritățile publice locale și
cu avizul șefului sectorului poliției de frontieră (art.43, OUG 105/2001).

(9) Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fâșia de
protecția a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, și de la
terenul inundabil, pentru frontiera de apă, este interzisă (alin.1, art.44, OUG
105/2001).

(10) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută la
aliniatul precedent, este admisă numai ziua și numai de la fâșia de protecție a
frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale și cu avizul
prealabil al șefului sectorului poliției de frontieră (alin.2, art.44, OUG 105/2001).

(11) Prin excepție de la prevederile aliniatului precedent, în situația confirmării
oficiale, în condițiile legii, a unui focar de pestă porcină africană sau a unui focar
de altă boală infecțioasă pe teritoriul statului vecin, vânarea organizată a
animalelor sălbatice pe adâncimea prevăzută în alin. 9, de mai sus, este permisă
numai ziua și numai de la fâșia de protecție a frontierei de stat către interior, de
către gestionarii fondurilor de vânătoare, cu avizul prealabil al șefului sectorului
de poliție de frontieră (alin.3, art.44, OUG 105/2001).

(12) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea
controlului de frontieră, se poate desfășura numai după obținerea prealabilă a
avizului din partea Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră competent, a
autorităților administrației publice locale și a altor autorități prevăzute de lege,
după caz (alin.1, art.45, OUG 105/2001).

(13) Condițiile de eliberare de către șeful Inspectoratului Județean al Poliției de
Frontieră a avizului prevăzut la aliniatul precedent precum și obligațiile
persoanelor avizate se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a OUG
105/2001. În aviz se menționează obligațiile persoanelor avizate (alin.2, art.45,
OUG 105/2001).

(14) Persoanelor care se deplasează sau care desfășoară diferite activități în
apropierea frontierei de stat le este interzis (alin.1, art.46, OUG 105/2001):

a. Să tragă cu arma peste frontiera de stat;
b. Să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalațiile sau

mijloacelr tehnice de pază ale poliției de frontieră;
c. Să utilizeze focul deschis fără luarea măsurilor pentru împiedicarea

propagării focului la vecinătăți;
d. Să fixeze pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport imagini care să

redea porțiuni din teritoriul statelor vecine;
e. Să facă schimb de obiecte sau corespondență peste frontiera de stat, în

alte puncte decât cele destinate prin lege acestui scop;
f. Să desfășoare activități care pot polua apele, aerul sau solul în zona de

frontieră;
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g. Să poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră;
h. Să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa

statului vecin sau a cetățenilor acestuia.
(15) În situații deosebite, pe timpul unor acțiuni ale poliției de frontieră, se poate

opri temporar accesul și desfășurarea unor activități în apropierea frontierei de
stat în afara localităților. Aceste măsuri vor fi aduse la cunoștința autorităților
administrației publice locale și populației în timp util (art.47, OUG 105/2001).

(16) Terenurile agricole situate în extravilan la o distanță de până la 2.400 m față
de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul
specific al Ministerului Apărării Naționale, eliberat în urma consultării cu organele
de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, prin structurile interne
specializate menționate la art.6 alin.1 din Legea 51/1991 privind securitatea
națională a României, cu modificările și completările ulterioare (alin.1, art.3,
L17/2014).

(17) În zona TS_MAPN, orice intervenție va avea obligatoriu avizul MAPN.

Art.5 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Sunt interzise orice alte construcţii decât cele prevăzute la articolele anterioare.
(2) În zona militară restricționată aferentă poligolului de tragere de la Felnac, marcată

ca atare în partea grafică, se instituie interdicție de construire.
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V.7. TCc – TERENURI PENTRU ALTE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI
V.7.1. Generalităţi

Art.1 Tipuri de terenuri pentru Curți și construcții
(1) TCcA – terenuri pentru anexe la exploatații agricole și zootehnice (locuințe

sezoniere agrozootehnice, anexe, stâne permanente și amenajări aferente)
existente, demolate sau viitoare, în extravilan.

(2) TCcTE – terenuri pentru construcții tehnico-edilitare în extravilan (stații de
pompare pentru îmbunătățiri funciare, posturi de transformare, baraje, diguri, etc)

V.7.2. Utilizare funcţională

Art.2 Utilizări permise
(1) Este permisă actuala folosință a terenurilor.
(2) Este permisă amplasarea oricăror tipuri de clădiri în conformitate cu art.1 de mai

sus

Art.3 Utilizări permise cu condiţii
(1) Orice intervenție în zonele protejate și de protecție se va face doar cu avizul

organelor specifice (DJCCPN Arad, deținătorii de construcții și culuare tehnice,
DSP, Apele Române, după caz).

(2) Orice intervenție se va face și în concordanță cu capitolele II., V. și VI. din
prezentul regulament.

Art.4 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă orice intervenție care nu este în concordanță cu specificul de

fiecărui teren.
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V.8. TP – TERENURI PROTEJATE ÎN EXTRAVILAN
V.8.1. Generalităţi

Art.1 Tipuri de terenuri protejate
(1) TNP_E – terenuri naturale protejate cu valoare ecologică (arii naturale protejate);
(2) TCP_S – terenuri cu situri arheologice;
(3) TPS_T – terenuri cu zone de protecție față de construcții și culuare tehnice;
(4) TPS_S – terenuri cu zone de protecție sanitară;
(5) TPS_H – terenuri cu zone de protecție hidrologice și hidrogeologice.
(6) TPA – terenuri cu servituți aeronautice situate în extravilan

V.8.2. Utilizare funcţională

Art.2 Utilizări permise
(1) Este permisă actuala folosință a terenurilor.
(2) TCP_S – sunt reglementate și în cap. VI.2 din prezentul regulament
(3) TNP_E – sunt reglementate și în cap. VI.1 din prezentul regulament
(4) TPS_S și TPS_H – sunt reglementate și în cap. VI.3 din prezentul regulament
(5) TPA – sunt reglementate în condițiile cap. VI.4 din prezentul regulament.

Art.3 Utilizări permise cu condiţii
(1) Orice intervenție în zonele protejate și de protecție se va face doar cu avizul

organelor specifice (DJCCPN Arad, deținătorii de construcții și culuare tehnice,
DSP, Apele Române, AACR, după caz).

(2) Orice intervenție se va face și în concordanță cu capitolele II. și V. din prezentul
regulament.

Art.4 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă orice intervenție care nu este în concordanță cu specificul de

protejare al fiecărui teren.
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V.9. TR – TERENURI CU RISCURI ÎN EXTRAVILAN
V.9.1. Generalităţi

Art.1 Tipuri de terenuri cu riscuri
(1) TRN_S – terenuri cu risc natural seismic;
(2) TRN_I – terenuri cu risc natural de inundabilitate;

V.9.2. Utilizare funcţională

Art.2 Utilizări permise
(1) Este permisă actuala folosință a terenurilor.
(2) TRN_S – sunt reglementate și în cap. VII.1 din prezentul regulament
(3) TRN_I – sunt reglementare și în cap. VII.2 din prezentul regulament

Art.3 Utilizări permise cu condiţii
(1) Orice obiectiv va fi autorizat în condițiile respectării cerinței a) rezistență și

stabilitate, conform L 10/1995.
(2) Orice intervenție în zonele cu risc natural de inundabilitate se va face doar cu

avizul AN Apele Române.
(3) Orice intervenție se va face și în concordanță cu capitolele II. și V. din prezentul

regulament.

Art.4 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(2) Este interzisă orice intervenție care nu este în concordanță cu specificul de

protejare al fiecărui teren.
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V.10. TZ – TERENURI PENTRU REZERVE ÎN EXTRAVILAN
V.10.1. Generalităţi

Art.1 Tipuri de terenuri pentru rezerve
(1) TZ_CC – rezerve de terenuri pentru amenajarea căilor de comunicație și

transporturi (navale, rutiere, cicliste și pietonale);
(2) Din această categorie fac parte terenurile destinate înființării sau lărgirii

următoarelor căi de comunicație sau amenajări aferente:
- Nodul nou propus Autostradă A1-DJ 709J;
- Inelul ocolitor stradal Pecica N (între intravilan propus-est și DN7-vest);
- Centura ocolitoare Turnu S;
- DJ 709 J, tronson Pecica-Turnu, ca lărgire;
- DC nou propus Sederhat-DN7B, ca lărgire;
- DC nou propus Sederhat-DJ709J, ca lărgire;
- Zonele portuare propuse pe Mureș;

V.10.2. Utilizare funcţională

Art.2 Utilizări permise
(1) Este permisă utilizarea terenurilor pentru categoria de folosință actuală.

Art.3 Utilizări permise cu condiții
(1) Este permisă utilizarea terenurilor pentru urbanizarea în vederea amenajării căilor

de comunicație menționate mai sus, pe fiecare obiectiv în parte, cu condiția
elaborării de studii de fundamentare în vederea elaborării temei de proiectare și a
obținerii tuturor avizelor necesare, în special a admistratorilor obiectivelor afectate
(C.N.A.I.R, CFR, DT-CJA, Apele Române, Parcul Natural Lunca Mureșului,
AACR, etc).

(2) Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor se face cu aprobarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competenta pentru menţinerea
terenurilor destinate păşunilor permanente în România (art.20, L214/2011).

Art.4 Utilizări interzise permanent
(1) Este interzisă amplasarea de obiective cu următoarele destinații:

- industrie și depozitare;
- ferme zootehnice cu creștere intensivă;
- locuințe;
- obiective poluante de orice fel.
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CAPITOLUL VI. PREVEDERI SPECIALE LA NIVELUL ZONELOR
PROTEJATE ŞI DE PROTECŢIE

VI.1. ZONE NATURALE PROTEJATE ÎN EXTRAVILAN

VI.1.1.Generalităţi
Art.1 Zonele protejate naturale
(1) Prezentul capitol reglementeză următoarele zone naturale protejate situate în

extravilan, delimitate în planşele prezentului PUG:
a) Parcul Natural Lunca Mureşului: arie protejată de interes naţional şi

zonă umedă de importanţă internaţională Ramsar;
b) Lunca Mureşului Inferior: arie de protecţie avifaunistică ca parte

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, arie
naturală protejată ca sit de importanţă comunitară şi ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

c) Lunca Mureşului Inferior definită pe o arie mai extinsă ca arie de
importanţă avifaunistică de Organizaţia Internaţională BirdLife.

d) Turnu-Variașu: sit de importanță comunitară, cod. ROSCI0401;

Art.2 Parcul Natural Lunca Mureşului
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au

drept scop protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologică, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative şi turistice (alin.1, art.2, Regulament PNLM).

(2) Parcul Natural Lunca Mureşului corespunde categoriei V I.U.C.N. – "Peisaj
protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi
recreere" (alin.2, art.2, Regulament PNLM).

(3) Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei
Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor
activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a
resurselor naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a
parcului. Planul de management şi regulamentul parcului sunt avizate de
Academia Română şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului
(art.4, Regulament PNLM).

(4) Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi
coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului (art.5,
Regulament PNLM).

(5) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform Planului de
management şi cu respectarea Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului,
anexat prezentului regulament.

(6) Situl are Plan de Management și Regulament.

Art.3 Situl de importanță comunitară Turnu-Variașu
(1) Situl de importanță comunitară a fost desemnat în ianuarie 2011 și actualizat în

noiembrie 2016. Situl s-a desemnat pentru existența habitatului 1530: pajiști și
mlaștini halofile panonice și ponto-sarmatice;

(2) Vulnerabilitățile sitului: începând cu anul 1960, s-au executat lucrări intense de
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îmbunătățiri funciare care au dus la transformări profunde în ceea ce privește
solul, flora și vegetația. In ultimii ani, prin abandonarea acestor lucrări, pe anumite
suprafete, s-a revenit la vegetația potențială.

(3) Orice intervenţie asupra ariei naturale protejate se va face conform viitorului Plan
de management şi avizul ANANP.

(4) Situl nu are Plan de Management și Regulament.

Art.4 Zonarea internă a ariilor protejate naturale
(1) Zonarea internă a parcurilor naţionale şi naturale se face prin planul de

management, prin definirea şi delimitarea, după caz a zonelor de protecţie strictă,
a zonelor de protecţie intergală, a zonelor de tampon şi a zonelor de dezvoltare
durabilă a activităţilor umane (alin.1, art.22, OUG57/2007).

(2) Din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului, pe teritoriul administrativ Pecica, se
atât zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, zone de management
durabil (zone tampon) cât și o mică parte de zonă de protecție integrală (un colț
de insulă, la Bodrogu Vechi).

(3) Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit
activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire
a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii (alin.10, art.22,
OUG57/2007).

(4) Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane din cadrul Parcului Natural
Lunca Mureşului cuprind: terenurile agricole dintre ieșirea din Pecica spre Nădlac
și Pădurea Ghedeș, o zonă de-o parte și de alta a podului Pecica-Sânpetru
German, precum localitatea Bodrogu Vechi și trupurile izolate de la S  de dig –
reglementate în cadrul cap. IV din prezentul regulament (Planul de Management
al Parcului Natural Lunca Mureşului).

(5) Restul suprafeţelor reprezintă zona de management durabil  (sau zonele tampon)
a Parcului Natural Lunca Mureşului (Planul de Management al Parcului Natural
Lunca Mureşului).

Art.5 Prevederi generale
(1) Respectarea prevederilor din planurile de management şi regulamentele

ariilor naturale protejate, aprobate conform legislaţiei specifice, este
obligatorie (alin.1, art.52, OUG195/2005).

(2) Ariile naturale protejate şi coridoarele ecologice vor fi evidenţiate în mod
obligatoriu în planurile de amenajarea teritoriului şi urbanism, în planurile
cadastrale şi în cărţile funciare (art.15, OUG57/2007).

(3) Planurile de dezvoltare pentru zonele incluse în arii naturale protejate se modifică
de către autorităţile responsabile în conformitate cu prevederile planurilor de
management, respectiv cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate
care nu dispun de plan de management. (alin. 2, art. 24, OUG57/2007).

(4) Planurile şi proiectele, care pot avea efecte asupra mediului, şi asupra
speciilor şi habitatelor acestora din arii şi din vecinătatea acestora vor fi
supuse avizării de către Custode si ANANP.

VI.1.2.Utilizare funcţională
Art.6 Utilizări permise
(1) În zonele de dezvoltare durabilă ale Parcului Natural Lunca Mureşului se pot

desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planul de
management (alin.11, art.2, OG57/2007):
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a) activităţi de vânătoare;
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a

animalelor;
c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
d) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această

posibilitate este prevăzută în planul de management al parcului şi dacă
reprezintă o  activitate tradiţională;

e) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit,
tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor
progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive
clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete
şi zăvoaie de plop şi salcie, tratamentul tăierilor rase în pachete mici în
arborele de plop euramerican;

g) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului
agricol şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din
sistemul de agricultură ecologică;

h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor naturale

protejate  pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal
aprobate.

(2) Faţă de acestea, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului mai
prevede posibilitatea desfăşurării următoarelor activităţi:

a) activităţi de decolmatare şi recalibrare a albiei râului Mureş, prin lucrări de
dragare şi exploatare a deponiilor de nisipuri şi pietrişuri, dar numai în
condiţiile în care studiul tehnic zonal îi demonstrează necesitatea;

b) lucrări de protecţie de mal, în baza studiilor şi notelor de fundamentare
care stau la baza promovării investiţiilor cu fonduri de la bugetul de stat,
aprobate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

(3) În zonele de management durabil ale Parcului Natural Lunca Mureşului se pot
desfăşura următoarele activităţi (alin.9, art.22, OUG57/2007):

a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) utilizarea raţională a păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin
dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia în
vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de
administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi
speciile de floră şi faună prezente;

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul
protecţiei;

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific,
aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi
pădurilor;

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;



476

h) activităţile tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita
capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu
impact redus, precum şi recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de
plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot
desfăşura numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrază
terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea
administraţiei ariei naturale protejate;

i) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a
animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile
locale;

j) lucrări de îngrijire şi conservare a arboretelor şi lucrări de conservare;
k) aplicarea de tratemente silvice care promovează regenerarea pe cale

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor succesive clasice sau în
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie
de plop şi salcie. În cazul arboretelor se plop euramerican se poate aplica
şi tratamentul tăierilor rase în pachete mici;

l) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de
vânătoare de către administratorul ariei naturale protejate;

m) activităţi de pescuit sportiv.
(4) Faţă de acestea, Planul de Management al Parcului Natural Lunca Mureşului mai

include ca activităţi permise următoarele:
a) în cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de

înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei ariei
naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;

b) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în
masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului
lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile
amenajamentelor, se fac cu acordul administraţiei ariei naturale protejate,
emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură;

c) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări speciale de
conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără
extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă
atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse;

d) acţiunile de limitare a efectelor negative care afectează structura de
rezistenţă a lucrărilor hidrotehnice, în scopul evitării şi limitării efectelor
unor catastrofe naturale.

(5) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul ariilor naturale
protejate legal constituite, realizate din investiţii publice pe terenuri ce aparţin
domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate, activităţilor administrative şi
ştiinţifice ale celor care le asigură managementul, precum şi altor activităţi în
legătură cu buna administrare (alin.1, art.29, OUG57/2007).

(6) În zonele ariilor naturale protejate în care este permis ecoturismul, construcţiile,
dotările şi amenajările prevăzute la aliniatul precedent pot fi destinate şi acestui
scop, precum şi activităţilor de educaţie şi instruire ecologică ce se organizează
în cooperare cu autorităţile locale, instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile
neguvernamentale angajate în activităţi de protecţie şi educaţie ecologică (alin.3,
art.29, OUG57/2007).

Art.7 Utilizări permise cu condiţii
(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe
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raza ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional, cu excepţia celor
aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective care
vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţi, sănătăţii oamenilor
şi animalelor sau pentru obiective destinate cercetării ştiinţifice şi bunei
administrări a ariei naturale protejate (alin.1, art.27, OUG57/2007).

(2) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe
raza ariei naturale protejate, conform prevederilor aliniatului precedent, se face de
către autoritatea publică centrală pentru agricultură sau, după caz, de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, în baza actelor
de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului
(alin.3, art.27, OUG57/2007).

(3) În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate
în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite
întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii
acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific (alin.4, art.29, OUG57/2007).

(4) Sunt permise activităţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii
de transport public şi a celei de furnizare a utilităţilor publice existente, realizate
cu respectarea prevederilor legale, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în baza hotărârii consiliului ştiinţific (alin.5, art.29, OUG57/2007).

(5) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul Parcului Natural
Lunca Mureşului se face pe baza documentaţiilor de mediu şi se avizează de
către Consiliul Ştiinţific al PNLM (alin.6, art.12, Regulamentul PNLM).

(6) Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative, se
face numai cu aprobarea APNLM, după consultarea prealabilă a proprietarilor
terenurilor respective sau a administratorilor acestor terenuri (alin.16, art.14,
Regulamentul PNLM).

Art.8 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, este interzis accesul cu mijloace

motorizate, care utilizează combustibili fosili în scopul în scopul practicării de
sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public (alin.2, art.52,
OUG195/2005).

(2) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, pe lângă interdicţiile prevăzute în planurile
de management şi regulamente, este interzisă exploatarea oricăror resurse
minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, rezervaţiile
ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de protecţie strictă, zonele de
protecţie integrală şi zonele de management durabil ale parcurilor naturale (alin.3,
art.52, OUG195/2005).

(3) În ariile naturale protejate sunt interzise: orice activităţi de obţinere, cultivare,
depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor vii modificate genetic
(alin.4, art.52, OUG195/2005).

(4) Distanţa minimă faţă de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare
şi/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se
stabileşte prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi gospodăririi apelor şi autorităţii publice centrale pentru
agricultură, păduri şi dezvoltare rurală (alin.3, art.54, OUG195/2005).

(5) În zonele de management durabil (tampon) este interzisă realizarea de construcţii
noi, cu excepţia celor care servesc strict administrării ariei naturale protejate sau
a activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale (alin.71, art.22, OUG57/2007).

(6) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
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comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi
perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de
protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara
ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor
(alin.71, art.22, OUG57/2007).

(7) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate (alin.1, art.10, Regulamentul PNLM).

(8) Recoltarea humusului şi a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului
cu excepţia suprafeţelor din zona de dezvoltare durabilă (alin.2, art.11,
Regulamentul PNLM).

(9) Este interzisă extragerea de agregate minerale din zonele de management
durabil, cu excepţia cazurilor în care siguranţa populaţiei este pusă în pericol
(alin.4, art.11, Regulamentul PNLM).

(10) Se interzice orice tip de construcţie în zona de management durabil (alin.1,
art.12, Regulamentul PNLM).

(11) Este interzisă consolidarea malurilor, decolmatarea albiei minore a Mureşului
şi alte lucrări de regularizare a Mureşului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă,
cu excepţia în care siguranţa populaţiei sau lucrările de apărare sunt puse în
pericol (alin.3, art.12, Regulamentul PNLM).

(12) Este interzisă amplasarea de centrale eoliene în interiorul Parcului Natural
Lunca Mureşului şi în imediata vecinătate a acestuia (alin.4, art.12, Regulamentul
PNLM).

(13) Este interzisă utilizarea oricărei suprafeţe din interiorul ariei protejate ca zonă
de antrenament pentru armată (alin.5, art.12, Regulamentul PNLM).

(14) Tăierea de arbori monumentali, inventariaţi, cu valoare deosebită este
interzisă (alin.6, art.7, Regulament PNLM).

VI.1.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.9
(1) Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, încadrate în peisaj, este permisă

numai cu aprobarea APNLM (alin.5, art.10, Regulament PNLM).
(2) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire (unde se adună oile la păşunat) în

apropierea suprafeţelor acoperite de apă minim 50 m (alin.6, art.10, Regulament
PNLM).

Art.10
(1) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în

interiorul parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar
subteran, astfel ca peisajul să nu fie afectat (alin.2, art.12, Regulament PNLM).
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VI.2. ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ÎN EXTRAVILAN

VI.2.1.Generalităţi
VI.2.1.1. Noțiuni introductive
Art.1 Monumentele istorice
(1) Conform legii se stabilesc următoarele categorii de monumente istorice, bunuri

imobile situate suprateran, subteran şi subacvatic (art. 3, L422/2001):
a) monument - construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile,

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară
care fac parte integrant, din acestea, precum şi lucrări artistice
comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent
delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic,
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic;

b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural,
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu
terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o
mărturie cultural-istoric, semnificativ, din punct de vedere arhitectural,
urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific
sau tehnic;

c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creaţii umane în cadru
natural care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios,
social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural.

(2) În cadrul prezentului capitol sunt reglementate doar zonele construite protejate
din extravilan, care sunt siturile arheologice reperate.

VI.2.1.2. Tipuri de zone construite protejate

Art.2 Situri arheologice reperate
(1) Pe teritoriul administrativ al orașului Pecica, sunt amplasate următoarele situri

arheologice, deja reperate, propuse spre protejare la nivel local, asupra cărora se
aplică doar legislaţia specifică siturilor arheologice reperate:

Nr. Indicativ Punct/Coord.
Stereo 70

Tip S. (ha) Datare

1 Sit 1 1 km V de gară depozit de
bronzuri

4.11 Epoca bronzului

2 Sit 2 Cărămidăria
C.A.P. Ogorul

așezare
deschisă

2.87 Epoca Cuprului; Epoca
Bronzului; Sec. III-IV d. Hr.

3 Sit 3 Forgaci Sit 1 așezare
deschisă

1,23 Epoca Cuprului; Sfârșitul Epocii
Bronzului; Evul Mediu

4 Sit 4 Forgaci Sit 2 așezare
deschisă

1.33 Sec. XI-XIII d. Hr.

5 Sit 5 Forgaci Sit 3 așezare
deschisă

1.72 Sec. XI-XIII d. Hr.

6 Sit 6 Forgaci Sit 4 așezare
deschisă

2.81 Preistorie

7 Sit 7 Forgaci Sit 5 așezare
deschisă

1.19 Evul Mediu
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8 Sit 8 Forgaci Sit 6 așezare
deschisă

2.24 Sec. III-IV d. Hr.

9 Sit 9 Forgaci Sit 7 așezare
deschisă

3.08 Sec. III-IV d. Hr.

10 Sit 10 Forgaci Sit 8 așezare
deschisă

9.89 Preistorie

11 Sit 11 Forgaci Sit 9 așezare
deschisă

22.43 Sec. XI-XIII d. Hr.

12 Sit 12 Terasa nordică
Sit 4

așezare
deschisă

2.01 Preistorie; Sec. III-IV d. Hr.

13 Sit 13 Terasa nordică
Sit 5

așezare
deschisă

2.79 Preistorie; Sec. III-IV d. Hr.

14 Sit 14 Terasa nordică
Sit 6

așezare
deschisă

1.87 Sec. III-IV d. Hr.

15 Sit 15 Terasa nordică
Sit 7

așezare
deschisă

3.21 Sec. III-IV d. Hr.

16 Sit 16 Terasa nordică
Sit 8

așezare
deschisă

5.18 Sec. XIV-XV d. Hr.

17 Sit 17 Terasa nordică
Sit 9

așezare
deschisă

6.27 Sec. III-IV d. Hr.

18 Sit 18 Terasa nordică
Sit 10

așezare
deschisă

2.22 Sec. III-IV d. Hr.

19 Sit 19 Terasa nordică
Sit 11

așezare
deschisă

2,19 Sec. III-IV d. Hr.

20 Sit 20 Terasa nordică
Sit 12

așezare
deschisă

2.19 Sec. III-IV d. Hr.

21 Sit 21 Terasa nordică
Sit 13

așezare
deschisă

2.18 Sec. III-IV d. Hr.

22 Sit 22 Terasa nordică
Sit 14

așezare
deschisă

8.66 Epoca Bronzului

23 Sit 23 Terasa nordică
Sit 15

așezare
deschisă

4.78 Epoca Bronzului

24 Sit 24 Terasa nordică
Sit 16

așezare
deschisă

3.47 Sec. XIV-XV d. Hr.

25 Sit 26 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 18

așezare
deschisă

4.19 Sec. III-IV d. Hr.; Sec. X-XI

26 Sit 27 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 17

așezare
deschisă

3.88 Sec. III-IV d. Hr.

27 Sit 28 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 16

așezare
deschisă

4.19 Ev Mediu (sec. XII)

28 Sit 29 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 15

așezare
deschisă

22.19 Epoca Cuprului; Epoca
Bronzului; Sec. III-IV d. Hr.;

Sec. VI-VIII d. Hr.
29 Sit 30 Autostrada

Arad-Nădlac
Sit 14

așezare
deschisă

11.25

30 Sit 31 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 13

așezare
deschisă

1.96 Ev Mediu (sec. XII)

31 Sit 32 Autostrada
Arad-Nădlac
Sit 12

așezare
deschisă

12.61 Ev Mediu (sec. XII)

32 Sit 33 - așezare - Epoca Bronzului;
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deschisă Ev Mediu (Sec. X/XI-XVI)

33 Sit 34 Incinta
preistorică la
nord de Turnu

așezare
deschisă

64.00 Epoca bronzului

34 Sit 35 Terasa nordică
sit 17
spre Pereg

așezare
deschisă

14.58 Epoca bronzului

35 Sit 36 Terasa nordică
sit 18
spre Turnu

așezare
deschisă

7.92 Epoca bronzului

36 Sit 37 Turnu tumul 1 tumul 1.09 Perioadă nedefinită

37 Sit 38 Turnu tumul 2 tumul 1.55 Perioadă nedefinită

38 Sit 39 Turnu tumul 3 tumul 2.77 Perioadă nedefinită

39 Sit 40 Cuptoare
medievale

așezare
deschisă

13.46 Ev Mediu (Sec. XII)

40 Sit 41 Fortificație
Bodrogu Vechi

așezare
deschisă

32.03 Perioadă incertă

VI.2.1.3. Prescripții generale
Art.3
(1) Principiul general al protejării zonelor construite este acela al primatului

interesului cultural naţional asupra celui conjunctural local (preambul anexă
la OMTCT562/2003).

(2) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ce au ca obiectiv cercetarea,
conservarea, restaurarea sau punerea în valoare a monumentelor istorice clasate
sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, se va face cu avizul conform al
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional sau a serviciilor descentrate judeţene
ale acestuia, după caz, şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului Arad, pe baza
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii (pct.2, lit.e, alin.1,
art.4, L50/1991).

Art.4 Zone de protecţie ale zonelor construite protejate
(1) Pentru siturile arheologice nepropuse spre protejare ca monument istoric, limita

de protecție s-a instituit grafic, prin Studiul de fundamentare arheologic pentru
Orașul Pecica, jud. Arad, fiind preluată în partea grafică a prezentului PUG.

Art.5
(1) Monumentele istorice, vestigiile şi obiectivele arheologice, tezaurele care se vor

descoperi la faţa solului sau în subsol sunt sub protecţia legii (alin.1, art.119,
L18/1991).

(2) Pentru monumentele istorice, procedura de clasare se declanşează: la solicitarea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, titulari ai dreptului de proprietate
sau ai altor drepturi reale asupra unor bunuri culturale imobile, sau din oficiu, de
către Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniu naţional Arad (alin.1, art.5,
OG68/1994).

Art.6 Cercetarea arheologică
(1) Cercetările arheologice preventive sunt parte componentă a strategiei de

dezvoltare durabilă, economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a
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teritoriului administrativ Pecica (alin.2, art.2, OG43/2000).
(2) Etapele de diagnostic, săpătură sau supraveghere arheologică pot fi necesare în

următoarele cazuri:
a) ca urmare a unei preconizate intervenţii asupra solului, care poate

reprezenta o ameninţare pentru potenţialul arheologic al unei zone
delimitate sau al unui sit arheologic;

b) ca parte a fazelor de realizare şi avizare a documantaţiilor urbanistice, în
cadrul legal stabilit de documentaţiile de urbanism şi/sau în stadiul
elaborării acestora;

(3) Zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul
locului descoperirii arheologice, după caz, astfel:

a) pe toată suprafaţa terenului care face obiectul autorizării de construire;
b) pe o rază de 50 m faţă de locul descoperirii, în cazul în care

descoperirea s-a făcut ca urmare a lucrărilor agricole sau a altor lucrări
care au nevoie de autorizaţie de construire;

c) pe toată suprafaţa terenului afectat de acţiunea factorilor naturali (alin.13,
art.2, OG43/2000).

(4) În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, şi delimitat
conform prevederilor aliniatului precedent se instituie, din momentul descoperirii
de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 12 luni, regimul de
protecţie pentru bunuri arheologice şi zonele cu potenţial arheologic, în vederea
cercetării şi stabilirii regimului de protecţie (alin.8, art.5, OG43/2000).

(5) Descoperirile arheologice întâmplătoare se anunţă, în termen de cel mult 72 de
ore, primarului orașului Pecica de către persoana descoperitoare, proprietarul ori
titularul dreptului de administrare a terenului în cauză (alin.4, art.4, OG43/2000).

(6) Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu autorităţile administraţiei
publice de specialitate colaborează şi răspund, conform legii, de activitatea de
protejare a patrimoniului arheologic (alin.4, art.4, OG43/2000).

(7) Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un
teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi redat activităţilor
umane curente (alin.2, art.5, OG43/2000).

(8) Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii
în cadrul proiectelor de restaurare (alin.6, art.5, OG43/2000).

(9) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate şi instituite conform legii,
beneficiază de protecţia acordată zonelor protejate, precum şi de măsurile
specifice de protecţie prevăzute de lege (alin.7, art.5, OG43/2000).

(10) Până la descărcarea de sarcină arheologică terenul ce face obiectul cercetării
este protejat ca sit arheologic, conform legii (alin.14, art.5, OG43/2000).

(11) Autorizarea lucrărilor de construire şi desfiinţare din zonele cu patrimoniu
arheologic se aprobă numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional (alin.15, art.5, OG43/2000).

(12) În zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la descărcarea
de sarcină arheologică, autorizaţia de construire se suspenda sau, după caz,
primarul orașului Pecica dispune întreruperea oricărei alte activităţi, în
conformitate cu avizul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătura
arheologică (alin.16, art.5, OG43/2000).

(13) Autorităţile administraţiei publice locale Pecica au următoarele atribuţii:
a) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică,

respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea
patrimoniului arheologic;

b) aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în
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conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, şi elaborează sau modifică astfel de documentaţii în
scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat
întâmplător ori ca urmare a cercetărilor arheologice preventive, potrivit
legii;

c) eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru
lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit
întâmplător sau de interes arheologic prioritar;

d) precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zone cu
patrimoniu arheologic reperat (lit.e, f, g şi i, art.19, OG43/2000).

VI.2.2.Utilizare funcţională
Art.7 Utilizări permise
(1) Pentru obiectivele din extravilan, sunt permise utilizările actuale ale terenurilor.

Art.8 Utilizări permise cu condiţii
(1) Pentru orice intervenții în zonele siturilor arheologice reperate sau a zonelor

lor de protecție se va obține în prealabil Avizul Direcției Județene pentru
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Arad.

(2) Pentru siturile arheologice situate în extravilan, este permisă folosirea
terenurilor în scopuri agricole, însă fără folosirea utilajelor mecanice de
adâncime (scarificatoare, pluguri adânci, etc).

Art.9 Utilizări interzise temporar – Interdicţii temporare
(1) Nu se instituie.

Art.10 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Este interzisă deteriorarea obiectivelor construite protejate la nivel local.
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VI.3. ZONE PROTEJATE SPECIALE – SANITARE, HIDROLOGICE,
HIDROGEOLOGICE

VI.3.1.Generalităţi
Art.1 Zone protejate speciale
(1) Sunt supuse prevederilor prezentului capitol, următoarele obiective: sursele de

ape subterane sau de suprafaţă, precum şi captările aferente acestora folosite
pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populaţiei, a agenţilor economici
din industria alimentară şi farmaceutică, a unităţilor sanitare şi social-culturale,
construcţiile şi instalaţiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă
potabilă (art.2, anexa la HG930/2005).

Art.2 Reglementări generale
(1) Protecţia sanitară a obiectivelor prevăzute la articolul precedent se realizează prin

aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor, stabilite prin actele normative în
vigoare, precum şi prin instituirea în teren a următoarelor zone de protecţie, cu
grade diferite de risc faţă de factorii de poluare, şi anume (art.3, anexa la
HG930/2005):

a) zona de protecţie sanitară cu regim sever;
b) zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie;
c) perimetrul de protecţie hidrogeologică.

(2) Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor
obiectivelor prevăzute la art.1, unde este interzisă orice amplasare de folosinţă
sau activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor
de apă (art.5, anexa la HG930/2005).

(3) Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei
de protecţie sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de
măsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, să se elimine pericolul de
alterare a calităţii apei (art.6, anexa la HG930/2005).

(4) Perimetrul de protecţie hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de
alimentare şi de descărcare la suprafaţă şi/sau în subteran a apelor subterane
prin emergente naturale (izvoare), drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura
protecţia faţă de substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile şi
regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare (art.7, anexa la
HG930/2005).

(5) Documentaţiile de urbanism elaborate şi aprobate potrivit legii vor cuprinde
obligatoriu planuri de situaţie cu marcarea zonelor de protecţie sanitară şi a
perimetreior de protecţie hidrogeologică. Regulamentele de urbanism aferente
acestor documentaţii, ce se întocmesc potrivit legii, vor include şi protecţia
sanitară şi hidrogeologică a obiectivelor cuprinse la alin.1, în vederea atingerii
scopurilor specifice de conservare (alin.3, art.8, anexa la HG930/2005).

Art.3 Dimensionarea zonelor de protecţie
(1) Dimensiunile şi configuraţia zonelor de protecţie se stabilesc de către unităţile

atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin studii
hidrogeologice elaborate în conformitate cu instrucţiunile privind delimitarea
zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică,
aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul
apelor; zonele de protecţie astfel stabilite se reprezintă cartografic pe planul de
situaţie în sistem Stereo 70 al lucrărilor respective, la o scară corespunzătoare,
cu precizarea măsurilor de protecţie impuse în conformitate cu prezentele norme
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(alin.1, art.12, anexa la HG930/2005).
(2) În cazul captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente

date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile zonei de protecţie
sanitară cu regim sever vor fi de minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare şi
20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe direcţia de curgere a apelor
subterane, în cazul forajelor şi drenurilor, iar în cazul captărilor de izvoare, de
minimum 50 m amonte şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării (lit.b, art.13,
anexa la HG930/2005).

(3) În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune şi care
sunt executate astfel încât să realizeze condiţiile de izolare a stratului captat faţă
de suprafaţa terenului şi faţă de stratele acvifere superioare vulnerabile la
poluare, se instituie numai zona de protecţie sanitară cu regim sever, care va fi
circulară, cu centrul pe poziţia forajului şi raza de 10 m; în acest caz zona de
protecţie sanitară cu regim de restricţie coincide cu zona de protecţie sanitară cu
regim sever, iar perimetrul de protecţie hidrogeologică, situat în zona de
alimentare a acviferului, se instituie simultan pentru toate captările care
exploatează aceeaşi structură acviferă regională. Zonele de alimentare ale
structurilor acvifere regionale se declară zone protejate prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, stabilindu-se
totodată şi măsurile de protecţie necesare (art.14, anexa la HG930/2005).

(4) Terenurile pe care s-au executat lucrări deschise pentru aducţiunea apei, precum
şi bazine de infiltrare sau alte amenajări realizate în scopul realimentării artificiale
a acviferului exploatat vor fi incluse integral în zona de protecţie sanitară cu regim
sever a lucrărilor de captare (art.15, anexa la HG930/2005).

(5) Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de
pompare, instalaţiile de îmbunătăţire a calităţii apei - deznisipatoare, decantoare,
filtre, staţii de dezinfecţie şi altele asemenea -, staţiile de îmbuteliere a apelor
minerale, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi reţelele de distribuţie se va face
cu respectarea următoarelor limite minime (art.30, anexa la HG930/2005):

a) staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
b) instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;
c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
d) aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
e) alte conducte din reţelele de distribuţie, 3 m.

(6) Pentru sistemul de foraje pentru alimentarea cu apă a orașului Pecica, a fost
instituit un perimetru de protecție hidrogeologic, care este cuprins în partea
grafică a proiectului.

(7) În cazul staţiei de epurare orășenești de la sud de localitate, zona de protecţiei
sanitară stabilită este de 100 de m de jur împrejurul incintei staţiei de epurare.

VI.3.2.Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate

agricol, cu excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer,
care, prin fixarea sau concentrarea de substanţe poluante (plumbul şi compuşii
de plumb, fluorul şi compuşii săi, pesticide greu degradabile etc.), pot fi
vătămătoare pentru om sau animale (art.12, anexa la OMS119/2014).

(2) Zona de protecţie sanitară cu regim sever, cu excepţia celei instituite pentru
aducţiuni şi reţele de distribuţie, se va împrejmui şi se va marca prin plăcuţe
avertizoare. Înălţimea şi tipul împrejmuirii, marcajele şi distanţa între acestea se
stabilesc de către deţinătorul şi/sau operatorul captării, construcţiilor şi
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instalaţiilor, de comun acord cu autoritatea de gospodărire a apelor, astfel încât să
fie oprit accesul populaţiei, animalelor şi utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de
la împrejmuire şi acele zone care se găsesc în locuri greu accesibile persoanelor
fizice datorită configuraţiei terenului (alin.1, art.16, anexa la HG930/2005).

(3) Limitele zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie vor fi marcate de către
deţinătorul şi/sau operatorul captării prin borne sau semne vizibile, cu menţiunea:
zonă de protecţie sanitară. Tipul şi înălţimea marcajelor, precum şi distanţa dintre
ele se stabilesc de către deţinătorul şi/sau operatorul captării, de comun acord cu
autoritatea de gospodărire a apelor. Marcajele se amplasează pe teren de către
deţinătorul şi/sau operatorul captării, împreună cu reprezentanţii consiliului local şi
cu deţinătorii terenurilor, astfel încât de la fiecare marcaj să se vadă celelalte
două marcaje învecinate (alin.2, art.16, anexa la HG930/2005).

(4) Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi
exploatate agricol de către deţinătorii acestora, dar cu interzicerea (alin.1, art.21,
anexa la HG930/2005):

a) utilizării îngrăşămintelor naturale şi chimice;
b) utilizării substanţelor fitosanitare;
c) irigării cu ape uzate, chiar epurate complet;
d) amplasării grajdurilor şi coteţelor de animale şi a depozitării de gunoi

animalier;
e) păşunatului şi însilozării nutreţurilor;
f) amplasării de sere şi de iazuri piscicole.

(5) Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi
folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei, construcţiei şi
instalaţiei de alimentare cu apă (art.24, anexa la HG930/2005).

(6) Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitară cu regim sever vor
putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante păioase şi de
pomi fructiferi, în condiţii care să nu provoace degradarea lucrărilor de alimentare
cu apă (alin.1, art.28, anexa la HG930/2005).

(7) Lucrările şi instalaţiile de captare a apei vor fi apărate împotriva inundaţiilor prin
lucrări specifice, conform normelor tehnice în vigoare (art.29, anexa la
HG930/2005).

(8) În perimetrele de protecţie hidrogeologică măsurile de protecţie au drept scop
păstrarea regimului de alimentare a acviferelor cât mai aproape de cel natural,
precum şi evitarea poluării apelor subterane cu substanţe poluante greu
degradabile sau nedegradabile, în special cu substanţe radioactive şi cu
substanţe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în anexa A la Programul
de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar
periculoase, aprobat prin HG 351/2005.

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) Pentru toate lucrările şi activităţile de pe terenurile situate în perimetrele de

protecţie hidrogeologică este necesară evaluarea impactului asupra mediului în
cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului
(alin.1, art.20, anexa la HG930/2005).

(2) În cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor a
tuturor lucrărilor situate în perimetrele de protecţie hidrogeologică, se vor lua în
considerare posibilele efecte ale acestor lucrări asupra captărilor de ape
subterane, impunându-se toate măsurile de precauţie necesare pentru prevenirea
sau compensarea modificărilor semnificative a regimului de regenerare a
resurselor de apă exploatate.

(3) Pentru toate lucrările şi activităţile de pe terenurile situate în perimetrele de
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protecţie hidrogeologică este necesară evaluarea impactului asupra mediului în
cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului.

(4) Toate unităţile/operatori economici, în funcţie de obiectul de activitate, situate în
perimetrele de protecţie hidrogeologică vor respecta următoarele măsuri:

a) racordarea la reţelele edilitară de apă potabilă, canalizare pluvială,
canalizare menajeră cu evacuarea într-o staţie de epurare funcţională, în
sistem centralizat.

b) racordarea la reţele edilitare de apă potabilă, canalizare pluvială,
canalizare menajeră cu evacuarea efluentului într-o staţie de epurare
proprie, agrementată tehnic care să evacueze ape convencţional curate
conform normativului NTPA 001.

c) racordarea la reţele edilitare de apă potabilă, canalizare menajeră cu
evacuarea efluentului într-un bazin vidanjabil, fosă septică etanşă, conform
normelor în vigoare, în cazul în care volumul de ape uzate nu depăşeşte
10mc/lună şi distanţa de transport până la cea mai apropiată staţie de
epurare este mai mică de 25 km. Asigurarea vidanjării se asigură prin
încheierea unui contract cu o firmă autorizată pentru a presta astfel de
servicii, cu descărcare într-o staţie de epurare. Apele pluviale de pe
platformele betonate potenţial poluate vor fi aduse la parametrii prevăzuţi
în normativul NTPA 001.

d) toate drumurile de acces, parcările, platformele şi pardoseala halelor şi cea
a magaziilor sa aibă o structură care să fie impermeabilă la produse
petroliere, uleiuri, etc. Instalaţiile hidraulice vor evita alte trasee, căile de
acces-drumuri din frontul de captare, utilizând doar drumurile existente.

e) orice activitate care implică decopertări şi/sau excavări cu interceptarea
stratului freatic, se poate face numai dacă expertiza studiului hidrogeologic
pentru arealul pe care se prevede a se desfăşura activitatea permite acest
lucru şi în baza studiului de impact asupra mediului, făcute pe cheltuiala
beneficiarului/investitorului care doreşte să desfăşoare o astfel de
activitate. Se interzice excavarea de agregate minerale în scopul realizării
de balastiere, lacuri de agrement, bazine piscicole.

f) în cazul în care sunt permise activităţi, este obligatorie urmărirea evoluţiei
calităţii freaticului în timp, prin grija beneficiarului/investitorului, prin
realizarea de foraje de observaţie, a căror număr se stabileşte prin actul de
reglementare emis de AN Apele Române, care stabileşte şi indicatorii fizici,
chimici şi biologici de monitorizare a apei, precum şi frecvenţa de
monitorizare.

g) forajele de observaţie vor fi executate înainte de începerea activităţii, când
se vor transmite la autoritatea teritorială de ape.

h) activităţi de refacere a mediului afectat de activităţi miniere, se vor stabili în
baza studiului de impact şi se pot modifica pe parcursul desfăşurării
activităţii, funcţie de evoluţia stării mediului în zonă.

Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) În zonele de protecţie a resurselor de apă instituite potrivit legii sunt interzise

depozitarea gunoaielor şi deşeurilor de orice fel, precum şi depozitarea sau
folosirea de îngrăşăminte, pesticide ori alte substanţe periculoase (alin.2, art.16,
L107/1996).

(2) În zonele de protecţie sanitară instituite pentru captările de ape subterane sunt
interzise toate activităţile prevăzute pentru zona de protecţie sanitară:

a) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a
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preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante;
b) traversarea zonei de către sistemele de canalizare pentru ape uzate, cu

excepţia celor ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului
protejat. În aceste cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii
sistemelor de canalizare.

(3) Este interzisă exploatarea de agregate minerale în zonele de protecţie sanitară
instituite potrivit legii, precum şi în zonele de protecţie sanitară cu regim sever a
captărilor de apă din surse de suprafaţă sau subterane (alin7, art.33, L107/1996).

(4) În afara măsurilor restrictive prevăzute la alin.3, art.4 Utilizări permise, pe
terenurile incluse în zonele de protecţie sanitară cu regim de restricţie sunt
interzise (art.22, anexa la HG930/2005):

a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferată, baze auto;
b) amplasarea de bazine neetanşe pentru ape reziduale, puţuri absorbante,

haznale cu groapă simplă;
c) amplasarea de locuinţe, spitale, aeroporturi, unităţi militare, dacă nu dispun

de un sistem de canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale,
în condiţii de deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu
regim de restricţie;

d) amplasarea de cimitire umane şi de animale, cimitire de maşini, containere
de deşeuri;

e) vidanjarea şi spălarea cisternelor care transportă ape fecaloid-menajere;
f) infiltrarea sau injectarea de ape de zăcământ şi/sau de răcire;
g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatări de

turbă, cariere de piatră, execuţia lucrărilor de drenaj sau a oricăror alte
lucrări prin care se diminuează stratul acoperitor, protector al acviferului;

h) executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole, precum:
grajduri, silozuri, depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare,
depozite de carburanţi, lubrifianţi, combustibili solizi;

i) amplasarea de campinguri şi de ştranduri, dacă nu dispun de un sistem de
canalizare care să transporte apele reziduale şi pluviale, în condiţii de
deplină siguranţă, în afara zonei de protecţie sanitară cu regim de
restricţie;

j) spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei;
k) transportul pe conducte al substanţelor poluante de orice fel, cu excepţia

conductelor de canalizare a obiectivelor situate în interiorul zonei de
protecţie sanitară cu regim de restricţie, pentru care trebuie prevăzute
măsuri stricte de asigurare a etanşeităţii.

(5) Pentru captările existente şi în cazuri bine justificate se admit exceptări de la
prevederile art. 22 lit. b), i) şi k), cu avizul unităţilor de sănătate publică şi cu
respectarea următoarelor condiţii (art.23, anexa la HG930/2005):

a) asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clădirilor de locuit şi a
obiectivelor economice şi social-culturale;

b) captarea apelor de şiroire prin canale adecvate şi dirijarea lor în afara
zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie;

c) desfiinţarea puţurilor absorbante, a haznalelor şi a latrinelor.
(6) În zonele de protecţie sanitară cu regim sever instituite pentru captările de ape

subterane, sunt interzise toate activităţile prevăzute pentru zona de protecţie
sanitară cu regim de restricţie, precum şi (art.25, anexa la HG930/2005):

a) amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de
exploatarea sursei şi a instalaţiilor;

b) efectuarea de explozii, săpături şi excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatării
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sursei şi a instalaţiilor. În aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a
preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe poluante; traversarea
zonei de către sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor
ce se colectează prin canalizarea aferentă obiectivului protejat. În aceste
cazuri se vor lua măsuri de asigurare a etanşeităţii sistemelor de
canalizare.

(7) În zona de protecţie sanitară cu regim sever se vor lua următoarele măsuri de
protecţie (art.27, anexa la HG930/2005):

a) nu sunt permise nici un fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi
depozitelor acoperitoare ale acviferului;

b) terenul aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever va fi protejat
împotriva eroziunii şi inundaţiilor, toate lucrările vechi de excavaţii deschise
şi galerii, canale, puţuri, foraje, pâlnii de explozii vor fi asigurate pentru
prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant.

(8) Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitară cu regim sever sunt interzise
(alin.2, art.28, anexa la HG930/2005):

a) utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor
fitofarmaceutice;

b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;
c) culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii

animale;
d) păşunatul.

VI.3.3.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.7 Zone de protecţie sanitară
(1) Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de

mediu sau produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură
zone de protecţie sanitară (art.9, anexa la OMS119/2014).

(2) În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanţe, distanţele
minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate, precizate la
alin.1 şi o serie de unităţi care produc disconfort şi unele riscuri sanitare, sunt
următoarele (alin.1, art.11 din anexa la OMS119/2014):

- Ferme de cabaline, până la 20 capete: 50 m
- Ferme de cabaline, peste 20 capete: 100 m
- Ferme şi crescătorii de taurine, până la 50 capete: 50 m
- Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: 100 m
- Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: 200 m
- Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: 500 m
- Ferme de păsări, până la 1000 de capete: 50 m
- Ferme de păsări, între 1001-5.000 de capete: 200 m
- Ferme de păsări, între 5001-10.000 de capete: 500 m
- Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 10.000 de capete şi complexuri

avicole industriale: 1.000 m
- Ferme de ovine, caprine între 300 și 1.500 capete: 100 m
- Ferme de ovine, caprine cu peste 1.500 capete: 200 m
- Ferme de porci, până la 50 de capete: 100 m
- Ferme de porci, între 51-100 de capete: 200 m
- Ferme de porci, între 101-1.000 de capete: 500 m
- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: 1.000 m
- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: 1.500 m
- Ferme şi crescătorii de iepuri intre 100 si 5.000 de capete: 100 m
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- Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: 200 m
- Ferme şi crescătorii de struţi: 500 m
- Ferme şi crescătorii de melci: 50 m
- Spitale veterinare: 30 m
- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m
- Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
- Abatoare: 500m
- Centre de sacrificare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a

animalelor: 200 m
- Depozite pentru colectarea şi pastrarea produselor de origine animală: 50

m
- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale care deservesc mai multe

exploataţii zootehnice, platforme comunale: 500 m
- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: 1.000 m
- Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: 1.000 m
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de

tratare a seminţelor) cu capacitate între 5-100 tone: 100 m
- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de

tratare a seminţelor) cu peste 100 tone: 200 m
- Staţii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: 150 m
- Staţii de epurare de tip modular (containerizate): 50 m
- Staţii de epurare a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu

bazine deschise: 300 m
- Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m
- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m
- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m
- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m
- Crematorii umane: 1.000 m
- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m
- Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m
- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m
- Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri: 50m
- Depozite de fier vechi, cărbuni şi ateliere de tăiat lemne: 100 m
- Bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal): 1000 m
- Parcuri eoliene: 1.000 m
- Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m
- Rampe de transfer deşeuri: 200 m.

(3) Aceste distanţe, precizate mai sus, pot fi modificate pe baza studiilor de impact
avizate de institute specializate.

(4) Pentru activitățile care nu se regăsesc în lista de mai sus, distanța de protecție
sanitară se va stabili pe baza de studiu de evaluare a impactului asupra sănătății.

Art.8 Intersecţii de reţele tehnico edilitare
(1) La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă sau de ape minerale pentru cura

internă ori pentru îmbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor
uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, respectiv de ape minerale, se vor
amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanţă între ele de
minimum 0,40 m pe verticală (alin.1, art.31, anexa la HG930/2005).

(2) În zonele de traversare prevăzute la aliniatul precedent aducţiunile se vor executa
din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de
intersecţie (alin.2, art.31, anexa la HG930/2005).

(3) În cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte
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de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m
de acestea, reţeaua de apă potabilă se va aşeza totdeauna mai sus decât aceste
canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minimă pentru
prevenirea îngheţului (alin.1, art.32, anexa la HG930/2005).

(4) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevăzute la
aliniatul precedent, se vor lua măsuri speciale care să prevină exfiltrarea apelor
din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate (alin.2, art.32, anexa la
HG930/2005).

(5) La proiectarea şi execuţia reţelelor de apă potabilă se vor avea în vedere evitarea
oricăror legături între acestea şi reţelele de apă nepotabilă, precum şi realizarea
şi menţinerea în timp a etanşeităţii (art.33, anexa la HG930/2005).

(6) Se interzice trecerea conductelor de apă potabilă sau de ape minerale prin
cămine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate,
prin haznale etc (art.34, anexa la HG930/2005).
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VI.4. ZONE CU SERVITUȚI AERONAUTICE

VI.4.1.Generalităţi
Art.1 Obiective aeronautice
(1) Pe teritoriul administrativ Pecica se află următoarele mijloace CNS ce aparțin de

Aeroportul Arad:
a) DVOR/DME Pecica
b) NDB Pecica

Art.2 Zone cu servituți aeronautice civile
(1) Pe teritoriul administrativ Pecica se află următoarele zone cu servituți aeronautice

civile:
a) Zona I Vest a Aeroportului Arad
b) Zona III Sud și Nord a Aeroportului Arad
c) Zona IV Nord, Vest și Sud a Aeroportului Arad
d) Suprafața de protecție DVOR Pecica (R=400 m);
e) Zona de protecție DME Pecica (R=3000 m);
f) Zona de protecție DVOR Pecica (R=15000 m);
g) Suprafața de protecție NDB Pecica (R=200 m);
h) Zona de protecție NDB Pecica (R=1000 m);
i) Zona de protecție RADAR Mănăștiur (R=15000).

Art.3 Reglementări generale
(1) Obiectivele de orice fel din zonele cu servituţi aeronautice civile care depăşesc

limitele de înălţime specifice zonelor respective şi/sau care afectează sau pot
afecta parametrii nominali de funcţionare şi/sau performanţele operaţionale ale
mijloacelor CNS şi meteorologice, reprezintă obstacole pentru navigaţia aeriană.

(2) Pot fi exceptate de la prevederile alin. (1), din punct de vedere geometric şi
operaţional, cazurile în care AACR stabileşte, pe baza unei analize de
specialitate, că obiectivul în cauză nu constituie obstacol pentru navigaţia aeriană
în conformitate cu prevederile RACR-AD-PETA, RACR-AD-PETH şi Doc. OACI
8168 PANS OPS, ediţiile în vigoare.

(3) Analiza aeronautică a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele din zone
cu servituţi aeronautice civile şi evaluarea impactului asupra siguranţei
zborului se aplică pentru fiecare situaţie în parte şi se efectuează astfel:
a) în zonele cu servituţi aeronautice civile pentru care programele de dezvoltare

ale aeroporturilor/aerodromurilor prevăd modificarea condiţiilor operaţionale se
aplică limitarea/condiţia cea mai restrictivă ce rezultă din raportarea la
următoarele 3 tipuri de suprafeţe de obstacolare:

i. geometrică, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări, ale
Anexei 14 OACI şi ale documentelor complementare;

ii. electromagnetică, în conformitate cu cerinţele prezentei reglementări,
ale Anexei 10 OACI şi ale documentelor complementare;

iii. operaţională, în conformitate cu cerinţele Doc. OACI 8168 PANS OPS
şi ale documentelor complementare;

b) în zonele cu servituţi aeronautice civile pentru care programele de dezvoltare
ale aeroporturilor/aerodromurilor nu prevăd modificarea condiţiilor operaţionale
se aplică limitarea/condiţia cea mai restrictivă ce rezultă din raportarea la
suprafeţele de obstacolare prevăzute la lit. a) pct. (ii) şi (iii);

c) în absenţa informaţiilor referitoare la programele de dezvoltare ale
aeroporturilor/aerodromurilor, pentru zonele cu servituţi aeronautice civile se
aplică limitarea/condiţia cea mai restrictivă de la lit. a).
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(4) Pentru facilitarea identificării de către autorităţile administraţiei publice locale a
amplasamentelor aflate sub incidenţa servituţilor aeronautice civile şi a înălţimilor
peste care obstacolele corespondente trebuie evaluate şi avizate de AACR
corelat cu zonele de siguranţă definite la pct. 3.3, în vecinătatea aerodromurilor
pentru avioane se consideră zonele de referinţă cu următoarele caracteristici
generale:

a) Zona I:
- suprafaţă trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în prelungirea

axului);
- baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei;
- simetrică faţă de prelungirea axului pistei;
- evazare spre exterior: 15°;
- extindere/distanţă orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcţia axului

pistei: 8.500 m până la 15.000 m, în funcţie de categoria operaţiunilor de
apropiere la aterizare;

- înălţimea bazei mari a trapezului la 8.500 m: +30,0 m faţă de cota
aerodromului 0,0 m (panta 1:285 de la marginea benzii pistei, spre exterior);

- pentru înălţimi în sectorul 8.500 m - 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0
m.

Sunt necesare solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona I cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.

b) Zona II:
- suprafaţă conică, din care se exclude Zona I;
- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie:

4.500 m, exclusiv Zona I (lăţimea benzii pistei: 150 m stânga/dreapta faţă de
axul pistei);

- înălţimea marginii exterioare: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m (pantă
1:150 de la marginea benzii pistei, spre exterior).

Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona II cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.

c) Zona III:
- suprafaţă orizontală care începe de la extremitatea Zonei II şi din care se

exclude Zona I;
- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie:

8.500 m (exclusiv Zona I şi Zona II);
- înălţimea suprafeţei: +30,0 m faţă de cota aerodromului (0,0 m).

Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona III cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.

d) Zona IV:
- suprafaţă conică, începând de la extremitatea Zonei III şi din care se exclude

sectorul Zonei I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz;
- extindere/distanţă orizontală: în orice direcţie, până la limita CTR/TMA;
- interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 45,0 m faţă de cota

aerodromului (0,0 m).
Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele
din Zona IV cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate.

e) În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III şi IV, interesează
obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota
terenului.

f) În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III şi IV, este necesară
solicitarea şi obţinerea avizelor AACR pentru toate obstacolele cu înălţimi
egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului.



494

Art.4 Dispoziții finale
(1) AACR defineşte servituţile de aeronautică civilă şi caracteristicile zonelor cu

servituţi aeronautice civile (zone de siguranţă, zone de protecţie, regiuni de
control), precum şi condiţiile de realizare şi utilizare a diferitelor obiective în
zonele respective, împreună cu restricţiile asociate.

(2) Faţă de datele/elementele prezentei reglementări, AACR poate impune cerinţe şi/
sau restricţii locale suplimentare, determinate de condiţiile specifice ale terenurilor
de aeronautică civilă, de procedurile de zbor instrumental şi altitudinile minime
MRVA, MSA, AMA şi/sau de particularităţile funcţionale şi operaţionale ale
mijloacelor CNS şi meteorologice, cu respectarea prevederilor reglementărilor
specifice aplicabile.

(3) În zonele cu servituţi aeronautice civile sunt interzise, fără avizul AACR,
amplasarea şi realizarea de obiective noi, precum şi desfăşurarea de activităţi
care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

(4) La emiterea avizelor de specialitate, AACR analizează documentaţiile tehnice
aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile în conformitate cu
prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile,
cu alte specificaţii tehnice şi operaţionale relevante (după caz).

(5) AACR evaluează implicaţiile/efectele noilor obiective asupra siguranţei zborului.
(6) La emiterea avizelor AACR pentru realizarea unor obiective în perimetrul

terenurilor de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor
terenurilor respective, însoţit de o evaluare a implicaţiilor/efectelor asupra
siguranţei zborului şi securităţii aeronautice.

(7) În situaţia în care solicitantul avizului optează pentru o contraexpertiză tehnică,
aceasta poate fi efectuată numai de o terţă entitate
autorizată/certificată/acreditată de către AACR sau o altă autoritate aeronautică
naţională a unui stat UE sau OACI.

(8) Documentaţiile tehnice trebuie elaborate de agenţi aeronautici civili specializaţi,
cu respectarea prevederilor reglementărilor aeronautice aplicabile.

(9) Pentru declararea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi instituirea regimului de
protecţie corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale vor include
aceste zone în planurile de urbanism generale şi zonale şi vor integra datele
specifice referitoare la caracteristici, restricţii, obligaţii, condiţii/posibilităţi de
utilizare (inclusiv culturile şi lucrările agricole permise pe terenurile limitrofe
aerodromurilor, pentru prevenirea pericolului concentrării păsărilor şi animalelor
sălbatice).

(10) Planurile de urbanism generale şi zonale, incluzând zonele cu servituţi
aeronautice civile, trebuie avizate de către AACR.

(11) Dacă zonele cu servituţi aeronautice civile se extind peste mai multe unităţi
administrativ-teritoriale, procedura indicată la alin. (1) şi (2) trebuie să fie derulată
de fiecare dintre autorităţile administraţiei publice locale implicate, potrivit părţii
care îi revine, astfel încât să se asigure continuitatea zonelor integrale şi unitatea
regimului de protecţie instituit.

(12) În cazul obiectivelor existente care afectează siguranţa zborului şi pentru care
nu sau obţinut în prealabil, potrivit normelor legale, avizele AACR necesare,
autorităţile administraţiei publice locale şi alte autorităţi/instituţii ale statului
abilitate, după caz, vor întreprinde demersurile necesare pentru desfiinţarea
necondiţionată a obiectivelor respective, în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale în vigoare.

(13) În cazul sesizării de către organele abilitate a existenţei în zone cu servituţi
aeronautice civile a unor obiective pentru care nu s-au obţinut în prealabil avizele
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AACR corespunzătoare, dacă AACR stabileşte, pe baza unor studii aeronautice
asumate de agenţi aeronautici autorizaţi de AACR (de exemplu: furnizori servicii
proiectare proceduri de zbor instrumental recunoscuţi de către AACR, în cazul
protecţiei procedurilor de zbor instrumental sau altitudinilor minime MRVA, MSA,
AMA), că obiectivele respective nu afectează siguranţa zborului, se pot solicita şi
obţine avizele AACR necesare pentru intrarea în legalitate.

(14) În cazul extinderii unor terenuri de aeronautică civilă sau al deschiderii altor
asemenea terenuri, pentru obiectivele existente care afectează activitatea
aeronautică, AACR va stabili, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale
implicate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, măsurile
necesare pentru respectarea condiţiilor de siguranţă a zborului.

(15) Organizaţiile care administrează drumuri cu tronsoane destinate
decolării/aterizării aeronavelor în situaţii speciale/de urgenţă trebuie să deţină
avize AACR pentru tronsoanele cu utilizare aeronautică.

(16) Realizarea/Instalarea, întreţinerea şi supravegherea marcajelor pentru zi şi a
balizajelor pentru noapte se asigură de către deţinătorii obiectivelor respective.

(17) Proprietarii terenurilor pe care există obiective care necesită marcare pentru zi
şi/sau balizare pentru noapte au obligaţia să permită accesul deţinătorilor acestor
obiective în vederea instalării, întreţinerii şi/sau supravegherii funcţionării
marcajelor şi balizajelor respective.

VI.4.2.Utilizare funcţională
Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile

asociate aerodromurilor pentru avioane, realizarea de obiective noi este
permisă numai cu avizul AACR, după cum urmează:
i. În Zona I, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport:

a) amenajări diverse (denivelări de teren, împrejmuiri);
b) instalaţii aeroportuare diverse (dispozitivul luminos de apropiere);
c) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice de aeroport;
d) orice fel de obiective cu destinaţie aeronautică din suprafeţele şi zonele
critice şi sensibile ILS, din suprafeţele şi zonele de protecţie ale mijloacelor de
radionavigaţie;
e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă.

ii. În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi
adiacente perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport):
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori
metalice, împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice);
c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar
constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
d) pasaje rutiere supraînălţate;
e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare, iazuri piscicole/luciuri de apă rezultate în urma excavărilor
controlate);
f) staţii radio (radiodifuziune, TV);
g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
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şi/sau meteorologice (acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau
depozite de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în
sus (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau
rachetomodele;
l) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

iii. În zona dispozitivului luminos de apropiere şi a traseelor de cabluri
supraterane şi/ sau subterane aferente:
a) clădiri, obiecte, structuri şi/sau amenajări diverse (inclusiv garduri, parapeţi
etc.);
b) pomi, arbori etc.;
c) iluminat public, firme/reclame luminoase etc.;
d) căi de acces/tranzit pentru (auto) vehicule, animale şi/sau persoane;
e) canale, conducte subterane diverse, excavaţii etc.;
f) alte obiective care prin prezenţă sau funcţionare pot ecrana luminile
dispozitivului sau pot afecta buna funcţionare a acestuia.

iv. În Zona II, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport:
a) sisteme rutiere (pistă de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme);
b) clădiri (aerogară, hangar, ateliere, depozite) şi amenajări diverse (inclusiv
împrejmuiri, parapete antizgomot);
c) instalaţii aeroportuare diverse, inclusiv stâlpii pentru iluminatul platformei;
d) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă.

v. În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi
adiacente perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport):
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori
metalice, împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice);
c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar
constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
d) pasaje rutiere supraînălţate;
e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare, iazuri piscicole/luciuri de apă rezultate în urma excavărilor
controlate);
f) staţii radio (radiodifuziune, TV);
g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori;
h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
sau meteorologice (acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau
depozite de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în
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sus (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau
rachetomodele;
l) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport;
n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

vi. În Zona III:
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene)
care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale
semnificative pentru navigaţia aeriană;
c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare);
d) staţii radio (radiodifuziune, TV);
e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
(acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

vii. În Zona IV:
a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum,
sonde, turbine eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă;
b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene)
care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale
semnificative pentru navigaţia aeriană;
c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor
sălbatice (unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi,
decantoare);
d) staţii radio (radiodifuziune, TV);
e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori);
f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS
(acţionări electrice de forţă, sudură electrică);
g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie
generală sau de lucru aerian permanente;
h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale,
linii electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

(2) În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile
asociate heliporturilor de suprafaţă şi heliporturilor în terasă, în particular
zonele de urcare la decolare/apropiere şi de tranziţie, realizarea de obiective
noi este permisă numai cu avizul AACR, pentru:
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 instalaţii şi amenajări de heliport diverse;
 modernizare şi/sau dezvoltare de heliport;
 obiective care depăşesc înălţimea admisibilă;
 obiective care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole

locale semnificative pentru navigaţia aeriană;
 obiective care produc fum ori ceaţă artificială;
 obiective care generează turbulenţe/curenţi de aer;
 trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii

electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
 deschidere de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian

permanente;
 instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;
 activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/ sau

depozite de combustibili, aplicaţii pirotehnice);
 utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în

sus (sisteme de iluminat, firme/reclame luminoase);
 lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau

rachetomodele;
 alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.

(3) În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile
asociate mijloacelor CNS şi meteorologice, realizarea obiectivelor noi este
permisă numai cu avizul AACR, după cum urmează:

a) În suprafeţele critice şi sensibile ILS sunt permise numai amenajări,
lucrări şi activităţi asupra facilităţilor cu destinaţie aeronautică stabilite prin
reglementările specifice aplicabile şi care sunt absolut necesare în perimetrul
acestor suprafeţe, astfel încât să nu fie influenţaţi parametrii nominali de
funcţionare ai mijloacelor CNS ILS şi să nu fie afectată siguranţa aeronavelor
în zbor.
b) În alte suprafeţe şi zone de protecţie decât cele prevăzute la subpct.
4.6.1 sunt permise numai obiectivele pentru care, în urma evaluării tehnice
realizate de AACR în cadrul procedurii de avizare, rezultă că nu sunt
influenţaţi parametrii nominali de funcţionare şi performanţele operaţionale ale
mijloacelor CNS si meteorologice.

(4) În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate
unităţilor de control al traficului aerian şi centrelor de informare a zborurilor nu se
admit obiective noi care pot afecta funcţionarea în parametri nominali şi
performanţele operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice utilizate pentru
furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană şi/sau de control al traficului aerian.

(5) În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile mai sus definite sunt necesare
avizele AACR la documentaţiile tehnice (inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de
execuţie/instalare, după caz), pentru obiective cum sunt:
 obstacole cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului;
 construcţii/structuri izolate (piloni, coşuri de fum, sonde) care nu depăşesc

înălţimea de 100,0 m, dar constituie obstacole locale semnificative;
 trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii

electrice aeriene magistrale, reţele de radiorelee;
 deschidere, dezvoltare sau modernizare de

aerodromuri/aeroporturi/heliporturi;
 deschidere, dezvoltare sau modernizare de terenuri de aviaţie generală sau

de lucru aerian permanente;
 instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice;



499

 alte obiective care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot
afecta siguranţa zborului.
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CAPITOLUL VII.PREVEDERI SPECIALE LA NIVELUL ZONELOR CU
RISCURI NATURALE

VII.1. ZONE CU RISC NATURAL SEISMIC

VII.1.1. Generalităţi
Art.1 Domeniul de aplicare
(1) Întreg teritoriul administrativ al orașului Pecica este conform legislaţiei în

vigoare, zonă cu risc natural seismic.
(2) Toate construcţiile existente sau propuse pe teritoriul administrativ Pecica vor fi

armonizate cu legislaţia şi reglementările specifice, în vigoare.

Art.2 Măsuri privind riscul seismic la construcţii existente
(1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari,

precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona
pentru (alin.1, art.2, OG20/1994):

a) urmărirea comportării în exploatare şi identificarea construcţiilor din
proprietate sau din administrare care prezintă niveluri insuficiente de
protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni
seismice;

b) expertizarea tehnică a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în
conformitate cu reglementările tehnice;

(2) Pentru construcţiile de interes şi utilitate publică aflate în patrimoniul instituţiilor
publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,
cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care aparţin proprietăţii
publice/private a statului/comunei Pecica, ori, după caz, proprietăţii private a
acestor instituţii, conducătorii instituţiilor publice vor acţiona, cu prioritate, pentru
(alin.11, art.2, OG20/1994):

a) identificarea construcţiilor din proprietate sau administrare realizate înainte
de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100;

b) expertizarea tehnică obligatorie a construcţiilor prevăzute la lit. a);
c) înştiinţarea autorităţilor publice locale, precum şi a comitului judeţean,

pentru situaţii de urgenţă cu privire la construcţiile identificate conform lit.
a), expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de
expertiză tehnică.

(3) Prevederile aliniatului precedent se aplică în mod corespunzător şi de către
ceilalţi proprietari sau administratori ai construcţiilor definite ca fiind de interes sau
de utilitate publică în sensul OG20/1994.

(4) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin
raport de expertiză tehnică, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice,
asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcţii,
precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de construcţii
de interes şi utilitate publică vor proceda, în realizarea obligaţiilor care le revin
conform legii civile şi calităţii în construcţii, la (alin.4, art.2, OG20/1994):

a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau
juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici
atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I
de risc seismic a clădirii expertizate;

b) execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care
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au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea
şi recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginţi de şantier
autorizaţi, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de
consolidare.

(5) În vederea avertizării populaţiei din zonele expuse riscului la cutremure
proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie situate
la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor expertizate
tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic au obligaţia de realizare şi amplasare
a unor panouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile respective în termen de
60 de zile de la data primirii raportului de expertizã tehnică (alin.6, art.2,
OG20/1994).

Art.3 Competenţe
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitatea sa de autoritate de

reglementare în domeniul construcţiilor, va acţiona, la solicitarea factorilor
interesaţi, pentru (alin.1, art.4, OG20/1994):

a) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru
construcţiile încadrate, conform Codului de proiectare seismică P100-1, în
clasa I de importanţă, a căror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi
imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru
construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă, încadrate în clasa I de risc
seismic şi care prezintă pericol public, nominalizate în programele anuale
de acţiuni, aprobate prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

(2) Consiliul local Pecica va acţiona, în aria sa de autoritate, pentru (alin.3, art.4,
OG20/1994):

a) stabilirea şi aplicarea restricţiilor din punct de vedere al riscului seismic
datorită condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentaţiile de
urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinţă,
proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în
administrarea comunie Pecica, a instituţiilor publice şi a operatorilor
economici şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea
riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi
execuţia lucrărilor de intervenţie;

c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de
intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după
caz. Consiliul local Pecica va asigura locuinţele de necesitate, pentru
cazarea temporară a persoanelor şi a familiilor, pe perioada executării
intervenţiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate. Consiliul judeţean
Timiş, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă, expertizate tehnic şi
încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, vor
notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de
proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste
construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul că îşi asumă
riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor în situaţia în
care nu se conformează obligaţiilor legale;

d) realizarea şi amplasarea panourilor de înştiinţare în dreptul intrărilor
principale în clădirile de locuit expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de
risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de
expertiză tehnică în vederea avertizării populaţiei din zonele expuse
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riscului la cutremure.

VII.1.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Toate zonele verzi amenajate din orașul Pecica pot servi ca loc de refugiu în caz

de seism.
(2) Toate parcajele publice amenajate, cu excepţia celor din imediata apropiere a

construcţiilor înalte (turnuri de biserici), pot servi ca loc de refugiu în caz de
seism.

(3) Se pot folosi ca şi refugii în caz de seism doar corpurile principale ale clădirilor,
care respectă normativele actuale seismice.

Art.5 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Se interzice utilizarea ca refugiu în caz de seism a construcţiilor ce nu respectă

normativele actuale de proiectare seismică.

VII.1.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.6 Intervenţii la clădiri existente
(1) Soluţia de intervenţie efectuată în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni

seismice a construcţiei existente cuprinde, după caz, proiectarea şi execuţia
lucrărilor de intervenţie pentru (alin.4, art.3, OG20/1994):

a) consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în
ansamblu;

b) repararea elementelor nestructurale;
c) demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără

modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;
d) introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
e) introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului

seismic al construcţiei existente.
(2) Lucrările de intervenţie prevăzute mai sus pot include, după caz, şi alte categorii

de lucrări, exclusiv în zonele de intervenţie, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii,
repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei,
demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz,
îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi alte lucrări strict necesare pentru
asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate (alin.5, art.3, OG20/1994).

(3) Soluţia de intervenţie pentru construcţiile nominalizate în Lista monumentelor
istorice, pentru construcţiile existente în zonele de protecţie a monumentelor
istorice, precum şi pentru construcţiile din zonele construite protejate, definite
potrivit legii, şi în prezentul PUG, va respecta avizul conform emis de către
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile
publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare (alin.5,
art.3, OG20/1994). Aceste prevederi se aplică şi obiectivelor propuse spre
protejare prin prezentul PUG.

Art.7 Condiţii şi studii ulterioare
(1) Următoarele situaţii vor fi reglementate prin studii ulterioare obligatorii, conform

legislaţiei în vigoare:
a) condiţiile de amplasare şi conformare în raport cu gradul de seismicitate:
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POT, distanţe între clădiri, regim de înălţime, sistem tehnic constructiv
privind structura de rezistenţă a clădirii, sisteme de fundare;

b) identificarea zonelor ce necesită măsuri de reducere a riscului la seism, în
cadrul fondului construit existent (consolidări, subzidiri);

c) îmbunătăţirea şi/sau înlocuirea infrastructurii tehnico-edilitare depreciate
din punct de vedere fizic şi moral, corelate cu sisteme de avertizare
specifice.
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VII.2. ZONE CU RISC NATURAL DE INUNDAŢII

VII.2.1. Generalităţi
Art.1 Zone cu risc natural de inundaţii
(1) Zona delimitată prin hărtile de risc la inudații de pe site-ul rowater.ro, aferentă

albiei Mureșului între digul de N și mal, este considerată cu risc natural de
inundații.

(2) În zonele în care albiile sunt amenajate prin lucrări de apărare, consolidare,
terasamente sau alte asemenea lucrări, obligaţia de întreţinere, reparare sau
refacere a unor astfel de lucrări, ca şi de întreţinere a albiilor în zona amenajată, a
cuvetelor şi a malurilor revine celor care au în administrare sau în exploatare
lucrările respective, în situaţia actuală, Administraţiei Naţionale „Apele Române”
(alin.1, art.34, L107/1996).

(3) Întreţinerea albiei minore în aval de o lucrare de barare sau de evacuarea unei
folosinţe hidroenergetice revine deţinătorului cu orice titlu al acelei lucrări, pe
zona de influenţă a amenajării, ce nu poate fi mai mică de 500 m (alin.3, art.34,
L107/1996).

(4) Întreţinerea albiei minore pe zonele neamenajate, de pe teritoriul administrativ
Pecica, revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi, în conformitate cu
prevederile art. 7 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
515/2002, autorităţilor administraţiei publice locale Pecica (alin.4, art.34,
L107/1996).

(5) În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi
îmbunătăţirii regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protecţie pentru:

a) albia minoră a râului Mureș și Ier;
b) suprafaţa bălţilor acoperite de apă şi de vegetaţie acvatică;
c) suprafeţele ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor

minore, de canale şi derivaţii de debite la capacitatea maximă de transport
a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape;

d) lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
e) construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare

automată a calităţii apelor (lit. a, b, d, e şi f, alin.1, art.40, L107/1996).
(6) Lăţimea zonelor de protecţie din aliniatul precedent este de 20 m de la limita

albiei minore a râului Mureș sau pe întreaga lungime dig-mal, dacă distanţa dig-
mal este mai mică de 50 m. Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor este
de 4m spre interiorul incintei. Lăţimea zonei de protecţie la forajele hidro-
geologice din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători este de 1,5 m în jurul
acestora (anexa nr.2 la L107/1996).

(7) Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în zona inundabilă a albiei majore
a Mureș sau în zonele de protecţie, vor fi identificate de direcţiile de ape,
solicitându-se prin autorităţile administraţiei publice locale Pecica sau judeţene
emitente a autorizaţiei de construcţie demolarea acestora. În situaţia în care
demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligaţi să declare pe propria
răspundere că îşi asumă riscurile în caz de inundaţii (alin.4, art.49, L107/1996).

Art.2 Zone cu hazard natural de inundaţii
(1) Zona delimitată prin hărtile de hazard la inudații de pe site-ul rowater.ro, aferentă

râului Mureș, se suprapune peste cea cu risc de inundații.

Art.3 Zonificarea ariilor inundabile
(1) Calea viiturii corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului
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maxim anual este mai mare de 50% (anexa nr.2 la anexa la HG382/2003).
(2) Zona frecvent inundabilă corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire

a debitului maxim anual este între 10-50% (anexa nr.2 la anexa la HG382/2003).
(3) Zona potenţial inundabilă corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire

a debitului maxim anual este de până la 10% (anexa nr.2 la anexa la
HG382/2003).

VII.2.2. Utilizare funcţională
Art.4 Utilizări permise
(1) Pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt impuse restricţii,

orice persoană fizică are dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru
plimbare sau recreere, fără a produce prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi
riveranilor (alin.1, art.25, L107/1996).

Art.5 Utilizări permise cu condiţii
(1) În zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor,

accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu
respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată
acestora (alin.2, art.25, L107/1996).

(2) Avizul de gospodărire a apelor este necesar pentru lucrările construite pe ape sau
care au legătură cu apele, realizate în albia majoră a râului Mureș (alin.2, art.30,
L107/1996).

(3) Obţinerea avizului de amplasament şi a avizului de gospodărire a apelor
condiţionează eliberarea de către autorităţile administraţiei publice emitente a
autorizaţiei de construire a lucrărilor pe ape sau care au legătură cu apele
(alin.3’1, art.49, L107/1996).

(4) Cu acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt permise:
a) depozitarea de materiale şi executarea de construcţii pe diguri, baraje şi în

zona altor lucrări de apărare;
b) circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin

locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni;
c) traversarea sau străpungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrări de

apărare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicaţii, cu
alte construcţii sau instalaţii care pot slăbi rezistenţa lucrărilor sau pot
împiedica acţiunile de apărare. Efectuarea  acestor lucrări se realizează
sub supravegherea Administraţiei Naţionale "Apele Române" (alin.2, art.76,
L107/1996).

(5) Toate construcțiile existente în zona inundabilă a orașului Pecica se vor
aduce cu cota ±0,00 peste cota maximă de inundație, dată de cota digului de
N al Mureșului, de protecție la inundații.

Art.6 Utilizări interzise permanent – Interdicţii permanente
(1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore a râului Mureș şi în

zonele de protecţie precizate la alin.6-7, art.1 din cap. VII.2.1. de noi obiective
economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora (alin.1,
art.49, L107/1996).

(2) Se exceptează de la prevederile alin.1, pentru zona inundabilă a albiei majore,
cazurile în care sunt prevăzute lucrări de apărare împotriva inundaţiilor,
dimensionate corespunzător clasei de importanţă. Lucrările executate în zona
inundabilă se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform
legii (alin.2, art.49, L107/1996).
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(3) Plantarea sau tăierea arborilor sau arbuştilor de pe terenurile situate în albiile
majore ale cursului râului Mureș fără avizul de gospodărire a apelor şi avizul
organelor silvice de specialitate, este interzisă (alin.1, art.30, L107/1996).

(4) În scopul asigurării stabilităţii şi integrităţii digurilor, barajelor şi a altor lucrări de
apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic (alin.1, art.76,
L107/1996):

a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte
lucrări de apărare, ca şi din zonele de protecţie a acestora;

b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrări de
apărare;

c) păşunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în
care sunt executate lucrări hidrotehnice şi în zonele de protecţie a
acestora;

d) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie în zona podurilor,
la minimum 1 km în amonte şi la minimum 2 km în aval de pod ori în zona
cursurilor de apă care au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea
instituţiilor publice/societăţilor naţionale/companiilor naţionale/societăţilor
comerciale/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcţiilor şi
turismului la o distanţă mai mică decât cea prevăzută în actele normative
în vigoare, faţă de zona de protecţie, în zona captărilor de apă din râu, a
captărilor cu infiltrare prin mal, a subtraversărilor de conducte sau alte
lucrări de artă;

e) circulaţia vehiculelor pe coronamentul digurilor şi al barajelor neamenajate
în acest scop;

f) tăierea la ras a perdelelor forestiere de protecţie a digurilor;
g) blocarea golirilor de fund ale barajelor.

VII.2.3. Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a clădirilor
Art.7 Condiţii şi studii ulterioare
(1) Prin studii ulterioare obligatorii se vor preciza condiţiile elementare de realizare şi

conformare a construcţiilor în raport cu gradul de inundabilitate (sisteme
constructive şi fundaţii specifice) pentru construcţiile permise.

Întocmit,
coordonator RUR

arh. Cătălin J. Hancheş

arh. stag. Călin D. Șchiop
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ANEXE

1. Lista orientativă a legislaţiei în vigoare
2. Extrase din reglementări tehnice utile

2.1.Anexa nr.1 la RGU-extras
2.2.Anexa nr.2 la RGU-extras
2.3.Anexa nr.3 la RGU-extras
2.4.Anexa nr.4 la RGU-extras
2.5.Anexa nr.5 la RGU-extras
2.6.Anexa nr.6 la RGU-extras
2.7.Lista construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice, conform alin.2, art.12

din RGU, anexă la OMIC nr. 1587/1997
2.8.Categorii de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi

publice de protecţie civilă, conform HG 560/2005, modificată prin HG 37/2006
2.9.Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării privind

securitatea la incendiu, conform HG 1739/2006
2.10. Anexa nr. 1 la HG 62/1996 – Lista obiectivelor de investiţii şi de

dezvoltare precum şi criteriile de realizare a acestora, pentru care este
obligatoriu avizul Statului Major

2.11. Anexa nr.1 la L114/1996 – Legea locuinţei
2.12. Anexa la L213/1998 – Lege privind bunurile proprietate publică
2.13. Anexa nr.1 la OG 43/1997 privind regimul drumurilor
2.14. Fişă sintetică zone de protecţie şi interdicţie faţă de drumurile publice
2.15. Prescrieri pentru proiectarea parcajelor şi garajelor
2.16. Extras din Anexa la HG 31/1996, privind avizarea în domeniul turismului

3. Anexe mixte
3.1.Regulamentul Parcului Natural Lunca Mureșului
3.2.Propunere Regulament Cromatic Pecica
3.3.Zone funcționale noi, cu regimuri de înălțime aferente, pentru încadrarea în

servituțile aeronautice
3.4.Zone de protecție ale monumentelor istorice existente și propuse
3.5.Profile stradale tip
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Anexa 1 – Legislaţie orientativă

Legi

(cu completările
ulterioare-
L429/2003)

Constituţia Românei

350/2001
(republicată, cu
completările
ulterioare…-
L229/2013)

Lege privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

50/1991
(republicată, cu
completările şi
modificările
ulterioare…-
L82/2014)

Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor.

18/1991
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare…-
L165/2013)

Legea fondului funciar

215/2001
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
OUG68/2014)

Lege privind administraţia publică locală

213/1998
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L71/2011)

Lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

33/1994
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L71/2011)

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

255/2010 (cu
modificările
ulterioare…-
OUG6/2014)

Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi
local
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7/1996
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L68/2014)

Lege privind cadastrul şi publicitatea imobiliară

10/1995
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L187/2012)

Lege privind calitatea în construcţii

107/1996
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
L153/2014)

Legea Apelor

138/2004
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
OUG97/2013)

Legea privind îmbunătăţilile funciare.

287/2009
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
L138/2014)

Codul civil al României (republicat)

363/2006 Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea I- Reţele de transport.

171/1997
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
L20/2006)

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea II- Apa.

5/2000 Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea III- Zone protejate.

351/2001
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
L264/2011)

Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi.

575/2001 Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea V- Zone de risc natural.

190/2009 Legea privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
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Naţional – Secţiunea VIII- Zone cu resurse turistice.

203/2003
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L589/2003)

Legea privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de
transport de interes naţional şi european

55/2006
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L65/2011)

Legea privind siguranţa feroviară

89/1999 Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/1998
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

315/2004
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L58/2005)

Legea privind dezvoltarea regională în Romania

41/1995 Legea privind protecţia patrimoniului naţional.

422/2001
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
L187/2012)

Legea privind protejarea monumentelor istorice

120/2006
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
OUG12/2011)

Legea privind monumentele de for public

265/2006 Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

451/2002 Legea privind ratificarea Convenţiei europene a peisajului
adoptata la Florenţa la 20 oct.2000.

378/2001 Legea pentru aprobarea OG 43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca
zone de interes naţional.

24/2007
(republicată, cu
modificările şi

Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
zonele urbane.
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completările
ulterioare…-
L135/2014)

211/2011
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L187/2012)

Legea privind regimul deşeurilor.

51/2006
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
OUG68/2014)

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

45/1994
(cu modificările
ulterioare…-
L58/2011)

Legea apărării naţionale a României

307/2006
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
OUG70/2009)

Legea privind apărarea împotriva incendiilor

481/2004
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
OUG70/2009)

Legea privind protecţia civilă.

114/1996
(republicată, cu
completările şi
modificările
ulterioare…-
L71/2011)

Legea locuinţei

292/2011 Legea asistenței sociale

54/2012 Legea privind desfăşurarea activităţilor de picnic

184/2001
(republicată,
modificată şi
completată…-
L64/2014)

Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect.
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Ordonanţe ale Guvernului

34/2013
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
OUG63/2014)

Ordonanţa de urgenţă pentru organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente

43/1997
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
L71/2013)

Ordonanţă privind regimul drumurilor

19/1997
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare…-
L71/2010)

Ordonanţa Guvernului privind transporturile

57/2007
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L20/2014)

Ordonanţa de Urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

63/2001
(cu modificări şi
completări
ulterioare...-
OG24/2014)

Ordonanţa Guvernului privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat
în Construcţii - ISC

34/2006
(cu completările
şi modificările
ulterioare…-
OUG51/2014)

Ordonanţa de Urgenţă privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.

27/2003
(aprobată cu
mod şi compl
prin L 486/2003,
cu completările
şi modificările
ulterioare…-
L187/2012)

Ordonanţa de Urgenţă privind procedura aprobării tacite

105/2001
(cu completările
şi modificările

Ordonanţa de Urgenţă privind frontiera de stat a României
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ulterioare…-
L255/2013)

20/1994
(republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare… –
L217/2012)

Ordonanţa privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente

34/2013
(cu modificările
şi completările
ulterioare… –
OUG63/2014)

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind organizarea,
administratrea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Hotărâri ale Guvernului

525/1996
(republicat, cu
completările şi
modificările
ulterioare…-
HG490/2011)

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism

382/2003 Hotărâre pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de
amenajarea teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri
naturale

31/1996 Hotărâre pentru aprobarea metodologiei de avizare a
documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a
documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul
turismului

817/2005
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
OG89/2003)

Hotărâre pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen
lung a sectorului feroviar în vederea stabilirii echilibrului financiar
al administratorului infrastructurii în vederea modernizării şi
reînoirii infrastructurii

540/2000
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG985/2014)

Hotărârea privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise
circulaţiei publice.

1076/2004
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG1000/2012)

Hotărâre privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.
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445/2009
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG17/2012)

Hotărâre privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului.

930/2005 Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul
şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

188/2002
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG210/2007)

Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

349/2005
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG1292/2010)

Hotărârea privind depozitarea deşeurilor.

621/2005
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG247/2011)

Hotărârea privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din
ambalaje. Se reglementeaza gestionarea acestora in vederea
prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

766/1997
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG1231/2008)

Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea
în construcţii.

1364/2001
(cu modificările
şi completările
ulterioare…-
HG465/2014)

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OG 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente, republicată.

1739/2006
(cu modificările
şi completările
ulterioare-
HG19/2014)

Hotărâre pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind
securitatea la incendiu.

447/2003
(cu modificările
şi completările
ulterioare-
HG663/2013)

Hotărâre pentru aprobarea Normelor Metodologice privind
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la
alunecări de teren şi inundaţii
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62/1996 Hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de
dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru
care este obligatoriu avizul Statului Major General

90/2010
(cu nodificările
şi completările
ulterioare…-
HG888/2014)

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional

31/1996 Hotărâre pentru aprobarea metodologiei de avizare a
documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a
documentațiilor tehnice privind construcții în domeniul turismului

583/1994 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în
vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes
naţional sau de interes local.

584/2001 Hotărâre privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.

932/2010
(cu nodificările
şi completările
ulterioare-
HG1063/2013)

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
arhitect.

1519/2004 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania

Acte ale organelor de specialitate ale organelor administraţiei publice centrale

MLPAT, MapN,
MI, SRI.
34/N/M30/3422/
4221 / 1995

Ordin pentru aprobarea precizărilor privind avizarea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum
şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării
construcţiilor.

MT
158/1996

Ordin privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la
documentaţiilor tehnico-economice ale investiţiilor sau la
documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi.

MLPAT
21/N/2000

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea şi
aprobarea regulamentelor locale de urbanism”

MLPAT
13/N/1999

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General”

MLPAT
176/N/2000

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”
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MLPAT
37/N/2000

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu”

MTCT
526/2003

Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (ZP)”

MDRT
2701/2010

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism

MCC
2314/2004

Ordin pentru aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată
şi a listei monumentelor istorice dispărute.

MCC
2260/2008
(cu modificările
ulterioare-
OMCC2504/200
0)

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de clasare şi
inventariere a monumentelor istorice.

RUR
101/2010

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajarea
teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din Romania

MT
47/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în
localităţi urbane şi rurale.

MT
45/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea şi modernizarea drumurilor.

MT
571/1997

Ordin pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea şi
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în
zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere.

MT
46/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice.

MT
49/1998

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile urbane.

MLPTL, MAP
6/139/2003

Ordin privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul asigurării
fluidizării traficului şi a siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
de interes naţional şi judeţean.

MIR
371/2002

Ordin pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice
specifice zonelor de protecţie şi siguranţă aferente Sistemului
naţional de transport prin conducte al produselor petroliere. cu
modificările ulterioare.



517

MLPAT, DAPL,
MAPPM
62/N/19.0/288/1
955 /
/ 1998

Ordin privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale

MMP, MAI,
MADR, MDRT
135/76/84/1284/
10-02, 24-03,
06-04/2010

Ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Ministrului
Industriilor şi
Comerţului
1587/1997

Ordin pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi
instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice

MMGA
995/2006

Ordin pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră
sub incidenţa HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

MMDD
1964/2007

Ordin privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România.

MAPM
863/2002

Ordin privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului.

MMGA
662/2006

Ordin pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere
a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

MAPPM
462/1993

Ordin pentru aprobare a Condiţiilor tehnice privind protecţia
atmosferică şi Norme metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

MAAP
326/2001

Ordin privind abilitatea oficiilor de studii pedologice şi
agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultură
şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 74-103
din L 18/1991, republicată.

MS
201/1997

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi
autorizare sanitară.

MS
119/2014

Ordin privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei

MS
1030/2009

Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru
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starea de sănătate a populaţiei

MMGA
95/2005

Ordin privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor
preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista
naţionala de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de
deşeuri.

MDRL
839/2009
(cu completările
şi modificările
ulterioare-
OMDRT1867/20
10)

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
L50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

MCC
2043/2002

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

MLPTL, MCC
421/2673/2003

Ordin  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei interministeriale pentru zone construite
protejate

MCC
2260/2008

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi
inventariere a monumentelor istorice

MLPAT,
ONCGC
90/N, 911-CP /
1997

Ordin pentru aprobarea metodologiei privind executarea
lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar general.

MAP
534/2001
(cu completările
şi modificările
ulterioare-
OMAP259/2010
)

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea
cadastrului general.

MAI
163/2007

Ordin pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor.

MLPAT, MapN,
MI, MJ,
SRI, SIE, STS,
SPP
3.376/MC/M3.5
56/2102
/667/C1/4.093/2
.012/
/14.083//D-821 /
1996

Ordin pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor
cu caracter militar.



519

MLPAT
27/N/1999

Ordin privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ de
siguranţă la foc”, indicativ P118/99

MLPTL
649/2001

Ordinul pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea
clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele
persoanelor cu handicap

Reglementări. Normative. Norme interne. STAS-uri.

STAS 1342/91 Alimentare cu apă şi canalizare.

SR 8591 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Conferinţa
OAR
30-31 mai 2005

Regulamentul de funcţionare OAR
Codul Deontologic al profesiei de arhitect
Onorariile de referinţă în domeniul proiectării.

Conferinţa
RUR
26.09.2006

Regulament referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din Romania.
Regulament privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism

P 100/1-2006
(înlocuieşte
P100-1992)

Cod de proiectare seismica - Partea 1; prevederi de proiectare
pentru cladiri

RACR-ZSAC
Ediția 1/2015

Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea
zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a
documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone
sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia
aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în
spaţiul aerian al României

Acte ale administraţiei publice judeţene şi locale.

153/2009 Hotărâre a Consiliului Local Pecica privind completarea
Regulamentului Local de Urbanism cu interzicerea construcțiilor
de locuințe urbane cu turnuri, turnulețe, pagode și alte forme de
construcții care modifică aspectul zonei în orașul Pecica și
satele aparținătoare.

61/2013 Hotărâre a Consiliului Local Pecica privind aprobarea Normelor
obligatorii și responsabilităților concrete ce revin instituțiilor
publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și
cetățenilor pentru gospodărirea localității Pecica și satelor
aparținătoare, regimul contravențiilor

36/2014 Hotărâre a Consiliului Local Pecica privind completarea
Regulamentului Local de Urbanism.
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30/2019 Hotărâre a Consiliului Local Pecica privind completarea anexei
nr. 1 la HCL Pecica nr. 61 din 29.05.2013 privind Normele
obligatorii și responsabilitățile concrete ce revin instituțiilor
publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și
cetățenilor pentru gospodărirea localității Pecica și satelor
aparținătoare, regimul contravențiilor.

Legislaţie europeana obligatorie dar nepreluată în legislaţia României.

Carta europeană a amenajării teritoriului - CEMAT -
Torremolinos 1983

Schema de Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC) -
Dezvoltarea spaţială echilibrată şi durabilă a teritoriului Uniunii
Europene - Postdam 1999;

Principiile directoare pentru dezvoltarea teritorială durabilă a
continentului european - CEMAT - Hanovra 2000.

Carta pentru oraşe europene durabile – Leipzig- 2007

Declaraţia de la Riga, a miniştrilor responsabili cu Coeziunea
Teritorială şi Probleme Urbane – Riga - 2015
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Anexa 2 – Extras din reglementări tehnice utile

Anexa 2.1.
Anexa nr.1 la RGU-extras

AMPLASAREA
construcţiilor, în funcţie de destinaţia acestora, în cadrul localităţii

1.1 - Construcţii administrative
1.1.10 - Sedii de primării
Amplasament: în zona centrală
1.1.11 - Sedii de partid - sediul central
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie

- filiale
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie
1.1.12 - Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii,
agenţii, fonduri etc.
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie
1.1.13 - Sedii de birouri
Amplasament: în zona centrală, pe principalele artere de circulaţie sau în zone de
interes.
1.2 - Construcţii financiar-bancare
1.2.2 - Sedii de bănci - sediul central
Amplasament: în zona centrală

- filiale
Amplasament: în zona centrală sau pe principalele artere de circulaţie
1.2.3 - Sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi
mărfuri
Amplasament: în zona centrală/de interes.
1.3 - Construcţii comerciale
1.3.1 - Comerţ nealimentar
Amplasament: în zonele de interes comercial
1.3.2 - Magazin general
Amplasament: în zona centrală/zona rezidenţială/centrul de cartier
• se va evita amplasarea în vecinătatea industriilor nocive
1.3.3 - Supermagazin (supermarket)
Amplasament: în zona centrală/zona rezidenţială/centrul de cartier
• se va evita amplasarea în vecinătatea industriilor nocive
1.3.4 - Piaţa agroalimentară
Amplasament: în zona de interes comercial sau minimum 40 m faţă de clădiri având
alte funcţiuni decât cea comercială
1.3.5 - Comerţ alimentar
Amplasament: în zona de interes comercial
• se va evita amplasarea în zonele puternic poluate
1.3.6 - Alimentaţie publică
Amplasament: în zonele rezidenţiale sau de interes comercial, în zonele turistice şi
de agrement
• se admite amplasarea la parterul locuinţelor numai în condiţiile asigurării izolării
totale a aburului, mirosului şi zgomotului
1.3.7 - Servicii
Amplasament: în zona centrală, comercială, rezidenţială sau de agrement
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• se interzice amplasarea atelierelor poluante în zona de locuit
• se interzice amplasarea în zone industriale pentru alte servicii decât cele industriale
1.3.8 - Autoservice
Amplasament: la limita zonei industriale
• se vor evita sursele de poluare chimică, posturile trafo şi zonele de afluenţă a
publicului.
1.4 - Construcţii de cult
1.4.1 - Lăcaşe de cult
Amplasament: alăturarea de lăcaşe de cult noi în incinta sau în vecinătatea
monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale
1.4.2 - Mănăstiri
1.4.3 - Schituri
Amplasament: în afara localităţilor
1.4.4 - Cimitire
Amplasament: la marginea localităţii
• extinderea cimitirelor se face cu respectarea prevederilor legale.
1.5 - Construcţii de cultură
1.5.1 - Expoziţii
1.5.2 - Muzee
1.5.3 - Biblioteci
1.5.4 - Cluburi
1.5.5 - Săli de reuniune
1.5.6 - Cazinouri
1.5.7 - Case de cultură
1.5.8 - Centre şi complexe culturale
1.5.9 - Cinematografe
1.5.10 - Teatre dramatice, de comedie, de revistă, operă, operetă, de păpuşi
1.5.11 - Săli polivalente
Amplasament: în zona destinată dotărilor pentru cultură, educaţie sau în zona verde
• este posibilă amplasarea în zona comercială, administrativă, religioasă sau de
agrement
• se va evita amplasarea în vecinătatea unităţilor poluante
1.5.12 - Circ
Amplasament: în zona de agrement/zona verde.
1.6 - Construcţii de învăţământ
1.6.1 - Învăţământ preşcolar (grădiniţe)
Amplasament: în zonele rezidenţiale, distanţa maximă de parcurs 500 m
1.6.2 - Şcoli primare
1.6.3 - Şcoli gimnaziale
1.6.4 - Licee
1.6.5 - Şcoli postliceale
1.6.6 - Şcoli profesionale
Amplasament: în zonele şi cartierele de locuit, distanţa maximă de parcurs 1000 m
1.7 - Construcţii de sănătate
1.7.5 - Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi]
Amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru sănătate/locuinţe
1.7.6 - Dispensar urban (cu 2 - 4 circumscripţii independente sau cuplate cu
staţionar, casă de naşteri, farmacie)
Amplasament: independent sau în cadrul unor construcţii pentru sănătate/locuinţe
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu)
1.7.8 - Alte unităţi (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare,
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farmacii)
Amplasament: în cadrul unor construcţii pentru sănătate sau independent, în funcţie
de profilul unităţii
1.7.9 - Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 …, n grupe)
Amplasament: în cadrul unor construcţii publice/locuinţe
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu)
• se recomandă amplasarea în zone de relief şi cadru natural favorabil
1.7.10 - Leagăn de copii
Amplasament: în general în zone extraorăşeneşti
• se interzice amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (industrii nocive, trafic
greu).
1.8 - Construcţii şi amenajări sportive
1.8.1 - Complexuri sportive
1.8.2 - Stadioane
1.8.3 - Săli de antrenament pentru diferite sporturi
Amplasament: în zone verzi, nepoluate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor cursuri
sau oglinzi de apă
1.8.4 - Săli de competiţii sportive (specializate sau polivalente)
1.8.5 - Patinoare artificiale
Amplasament: de preferinţă în zonele rezidenţiale sau în vecinătatea complexurilor
sportive şi de agrement
1.8.6 - Poligoane pentru tir
1.8.7 - Popicării
Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor
cursuri sau oglinzi de apă.
1.9 - Construcţii de agrement
1.9.1 - Locuri de joacă pentru copii
Amplasament: în cadrul zonei de locuit
• se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de zgomote puternice şi de
vibraţii (zone industriale, artere de trafic greu)
1.9.2 - Parcuri
1.9.3 - Scuaruri
Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de
zgomote puternice şi de vibraţii (zone industriale, artere de trafic greu).
1.10 - Construcţii de turism
1.10.1 - Hotel *-*****
1.10.2 - Hotel-apartament *-*****
1.10.3 - Motel *-**
1.10.4 - Vile **-*****
Amplasament: în zone nepoluate, bogat plantate
• se pot amplasa şi în vecinătatea altor dotări turistice
• se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor de poluare (zone industriale,
artere de trafic greu)
1.10.5 - Bungalouri *-***
Amplasament: în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă sau ca spaţii
complementare unităţilor hoteliere
1.10.6 - Cabane categoria *-***
Amplasament: în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor
balneare
sau a altor obiective de interes turistic
1.10.7 - Campinguri *-****
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1.10.8 - Sate de vacanţă **-***
Amplasament: în locuri pitoreşti, cu microclimat favorabil, ferite de zgomot sau de
alte surse de poluare, precum şi de orice alte elemente care ar putea pune în pericol
securitatea turiştilor (linii de înaltă tensiune, zone inundabile).
1.11 - Construcţii de locuinţe
Amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de
noxe, zgomote puternice şi vibraţii (zone industriale, artere de trafic greu).
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Anexa 2.2.
Anexa nr.2 la RGU-extras

PROCENTUL
de ocupare a terenurilor

Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabileşte în funcţie de destinaţia zonei
în care urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul
terenului, după cum urmează:
2.1 - Destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia:
2.1.1 - Zone centrale - 80%
2.1.2 - Zone comerciale - 85%
2.1.3 - Zone mixte - 70%
2.1.4 - Zone rurale - 30%
2.1.5 - Zone rezidenţiale
- zonă exclusiv rezidenţială cu locuinţe P, P+1, P+2 - 35%
- zonă predominant rezidenţială (locuinţe cu dotări aferente) - 40%
2.1.6 - Zone industriale - pentru cele existente
- nu este prevăzut un procent maxim de ocupare a terenului
- pentru cele propuse
- procentul maxim de ocupare a terenului se stabileşte prin studiu de fezabilitate
2.1.7 - Zone de recreere
- nu este prevăzut un grad maxim de ocupare a terenului.
2.2 - Condiţii de amplasare în cadrul terenului
2.2.1 - Construcţii de cultură şi alte construcţii ce cuprind săli de reuniuni
Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament, la pct. 1.5.5, 1.5.7 - 1.5.12,
1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.5, având un număr de minimum 200 de locuri, se va prevedea
un spaţiu amenajat, exterior construcţiei, cu o suprafaţă de 0,6 m2/loc, în afara
spaţiului destinat circulaţiei publice. La aceasta se va adăuga suprafaţa necesară
spaţiilor verzi şi plantaţiilor, dimensionată conform anexei nr. 6 la prezentul
regulament.
2.2.2 - Construcţii de învăţământ
Amplasament organizat în patru zone, dimensionate în funcţie de capacitatea unităţii
de învăţământ, după cum urmează:
- zona ocupată de construcţie;
- zona curţii de recreaţie, de regulă asfaltată;
- zona terenurilor şi instalaţiilor sportive;
- zonă verde, inclusiv grădină de flori.
Pentru învăţământul preşcolar (grădiniţe) se va asigura o suprafaţă minimă de teren
de 22 m2/copil, iar pentru şcoli primare, gimnaziale, licee, şcoli postliceale şi şcoli
profesionale, o suprafaţă minimă de 20 m2/elev.
Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru zone
menţionate:
- 25% teren ocupat de construcţii
- 75% teren amenajat (curte recreaţie şi amenajări sportive, zonă verde, grădină de
flori) din terenul total.
2.2.3 - Construcţii de sănătate
Amplasament organizat în trei zone, dimensionate în funcţie de capacitatea
construcţiei, după cum urmează:
- zona ocupată de construcţii;
- zona accese, alei, parcaje;
- zona verde, cu rol decorativ şi de protecţie.
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Capacitatea construcţiilor cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5 - 1.7.7
se stabileşte pe baza populaţiei arondate pentru care se acordă în medie 7,5
consultaţii pe an de locuitor, pentru un număr de 280 de zile lucrătoare.
Suprafaţa minimă a terenului care va cuprinde cele trei zone funcţionale este de 5
m2/consultaţie.
Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.
Pentru construcţiile de creşe şi creşe speciale amplasamentul trebuie să asigure o
suprafaţă de minimum 25 m2/copil pentru creşe şi de 40 m2/copil pentru creşele
speciale organizate în patru zone:
- zona ocupată de construcţii;
- zona ocupată de spaţii de joacă (nisip, bazin, plajă, gazon);
- zona pentru spaţiu tehnico-gospodăresc;
- zona verde de parc şi alei.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru construcţii va fi de 20%.
2.2.4 - Construcţii şi amenajări sportive
Pentru construcţiile şi amenajările sportive cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la
pct. 1.8.1 - 1.8.5, amplasamentul trebuie să permită organizarea în trei zone
funcţionale, dimensionate conform capacităţii construcţiei:
- zona pentru construcţii;
- zona pentru spaţii verzi;
- zona pentru alei, drumuri şi parcaje.
Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:
- 50% pentru construcţii şi amenajări sportive;
- 20% pentru alei, drumuri şi parcaje;
- 30% pentru spaţii verzi.
2.2.5 - Construcţiile şi amenajările cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1 - 1.5.3, 1.7.8 - 1.7.10, 1.9, 1.10 şi 1.11 vor respecta condiţiile
specifice date de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasate.
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Anexa 2.3.
Anexa nr.3 la RGU-extras

ORIENTAREA
construcţiilor faţă de punctele cardinale

3.1 - Construcţii administrative şi financiar-bancare
Pentru toate categoriile de construcţii administrative şi financiar-bancare se
recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a
birourilor.
3.2 - Construcţii 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 nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a
spaţiilor de preparare.
3.3 - Construcţii de cult
Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului.
3.4 - Construcţii de cultură
3.4.1 - Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 - 1.5.3 şi 1.5.8
vor avea spaţiile de lectură şi sălile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.
Acolo unde încadrarea în zonă nu permite o astfel de orientare a sălilor de lectură şi
a sălilor de expunere, rezolvările de faţadă vor evita însorirea.
3.4.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.9 - 1.5.12
nu se impun condiţii de orientare faţă de punctele cardinale.
3.5 - Construcţii de învăţământ
Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ, orientarea sălilor de clasă va fi
sud, sud-est, sud-vest.
Bibliotecile, sălile de ateliere şi laboratoare se vor orienta nord.
Terenurile de sport vor avea latura lungă orientată nord-sud.
3.6 - Construcţii de sănătate
3.6.1 - Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.4 vor
avea:
- saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
3.6.2 - Construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.5 - 1.7.8 vor
avea aceeaşi orientare pentru cabinete, laboratoare şi servicii tehnice.
3.6.3 - Dormitoarele şi spaţiile de joacă din creşe, creşe speciale şi leagăne de copii
vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.
3.7 - Construcţii şi amenajări sportive
Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:
- copertine deasupra grădinilor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al
terenurilor pentru competiţii;
- plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înălţime, pe toate
laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitării fenomenelor de
discontinuitate luminoasă;
- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereţii vitraţi orientaţi sud-vest
sau vest ai holurilor pentru public sau ai sălii de sport.
Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinală pe direcţia nord-
sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est.
Piscinele descoperite şi acoperite (înot, sărituri, polo) vor fi orientate cu axa
longitudinală pe direcţia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 grade spre vest sau
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est.
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe direcţia nord-sud, ţintele fiind
amplasate spre nord.
Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientată nord, nord-est.
3.8 - Construcţii de agrement
Sălile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
3.9 - Construcţii de turism
Pentru toate categoriile de construcţii de turism se recomandă orientarea nord a
spaţiilor tehnice şi a anexelor.
3.10 - Construcţiile de locuinţe
Se recomandă evitarea orientării spre nord a dormitoarelor.
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Anexa 2.4.
Anexa nr.4 la RGU-extras

ACCESE CAROSABILE

Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I şi a II-a, ca şi
localizarea acestora se vor face astfel încât să nu afecteze fluenţa circulaţiei.
4.1 - Construcţii administrative
4.1.1 - Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1
- 1.1.10 vor fi prevăzute cu:
- accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz;
- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru
public, acces de serviciu, după cum urmează:
• accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii;
• accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile
de parcare aferente;
• aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial.
4.1.2 - Construcţiile administrative cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11
- 1.1.13 vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii
acestora, avându-se în vedere separarea de circulaţia publică.
4.2 - Construcţii financiar-bancare
4.2.1 - Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese
carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz.
4.2.2 - Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul
personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
4.3 - Construcţii comerciale
4.3.1 - Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate
pentru consumatori, personal şi aprovizionare.
4.3.2 - În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute:
- alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului;
- platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile
carosabile destinate consumatorilor.
4.4 - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legătură cu reţeaua de
circulaţie majoră.
4.5 - Construcţii de cultură
4.5.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de cultură se vor asigura accese
carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare.
4.5.2 - În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute:
- alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care
accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a;
- parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se
realizează direct din străzi de categoria a III-a.
4.6 - Construcţii de învăţământ
4.6.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese
carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în
comun.
4.6.2 - Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de
urgenţă (cutremure, inundaţii, incendii).
4.7 - Construcţii de sănătate
4.7.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu
reţeaua de circulaţie majoră prin două accese carosabile separate.
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4.7.2 - Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de
categoria I şi a II-a vor fi realizate prin:
• străzi de categoria a IV-a de deservire locală;
• străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al
persoanelor acţionând în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I.
4.7.3 - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum
urmează:
• cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00
m;
• cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de
10,00 m.
4.7.4 - Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va
intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi.
4.8 - Construcţii şi amenajări sportive
4.8.1 - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive se vor asigura
accese carosabile separate pentru public, sportivi şi personalul tehnic de întreţinere.
4.8.2 - În interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
• circulaţia carosabilă separată de cea pietonală;
• alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona în funcţie de
capacitatea sălii sau a stadionului, dar nu mai puţin de 7 m lăţime;
• alei carosabile de circulaţie curentă de minimum 3,5 m lăţime;
• alei carosabile de serviciu şi întreţinere de minimum 6 m lăţime.
4.9 - Construcţii şi amenajări de agrement
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement se va asigura
accesul carosabil separat pentru public de accesul se serviciu şi de întreţinere.
4.10 - Construcţii de turism
4.10.1 - Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate
pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere.
4.10.2 - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de
maximum 25 m, vor avea o lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de
25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de
întoarcere.
4.10.3 - Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi
capacitatea obiectivului turistic.
4.11 - Construcţii de locuinţe
4.11.1 - Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor
de stingere a incendiilor;
• alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m
vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor
fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere;
• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire locală (fundături):
- cele cu o lungime de 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;
- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel
puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
4.11.2 - Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor
asigura:
• accese carosabile pentru locatari;
• accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
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• în cazul unei parcelări pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire locală (fundături):
- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singură bandă de 3,5 m lăţime;
- cele cu o lungime de 30 m până la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m),
cu trotuar cel puţin pe o latură; supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.
4.11.3 - Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:
• accese carosabile pentru locatari;
• accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
• accese la parcaje şi garaje.
4.12 - Toate categoriile de construcţii
Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru
intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor
de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.
Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi
trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.
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Anexa 2.5.
Anexa nr.5 la RGU-extras

PARCAJE

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132 - 93,
în funcţie de categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile.
5.1 - Construcţii administrative
5.1.1 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10
vor fi prevăzute:
a) câte un loc de parcare pentru 10 - 40 salariaţi;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), după cum urmează:
- un spor de 10% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct.
1.1.1 - 1.1.7;
- un spor de 30% pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct.
1.1.7 - 1.1.10;
- atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor
se vor prevedea 1 - 2 locuri de parcare pentru autocare.
5.1.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11 -1.1.13
vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10 - 30 salariaţi plus un spor de 20%
pentru invitaţi.
5.2 - Construcţii financiar-bancare
5.2.1 - Pentru toate categoriile de construcţii financiar-bancare vor fi prevăzute câte
un loc de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% pentru clienţi.
5.2.2 - În funcţie de destinaţia clădirii şi de amplasament, parcajele pentru salariaţi
pot fi organizate împreună cu cele ale clienţilor, adiacent drumului public.
5.3 - Construcţii comerciale
5.3.1 - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru
clienţi,
după cum urmează:
• un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de
până la 400 m2;
• un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de
400 - 600 m2;
• un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri
comerciale de 600 - 2.000 m2;
• un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri
comerciale de peste 2.000 m2.
5.3.2 - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la
masă.
5.3.3 - La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii,
care pot fi amplasate independent de parcajele clienţilor.
5.4 - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de
obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare.
5.5 - Construcţii culturale
5.5.1 - Pentru construcţiile culturale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru vizitatori
sau spectatori şi personal, după cum urmează:
• pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 şi 1.5.2, câte
un loc de parcare la 50 m2 spaţiu de expunere;
• pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3 - 1.5.12, un
loc la 10 - 20 de locuri în sală.
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5.6 - Construcţii de învăţământ
5.6.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ vor fi prevăzute 3 - 4
locuri de parcare la 12 cadre didactice.
5.6.2 - Pentru învăţământul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va
adăuga, în funcţie de capacitatea construcţiei, un număr de 1 - 3 locuri de parcare
pentru autocare.
5.6.3 - Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor prevedea locuri de parcare pentru
autocare, conform capacităţii de cazare.
5.7 - Construcţii de sănătate
5.7.1. Pentru construcţii de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum
urmează:
• pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.7, câte un loc de
parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;
• pentru cele cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8 - 1.7.10, câte un loc
de parcare la 10 persoane angajate.
5.7.2 - Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru personal, pacienţi şi vizitatori, caz
în care cele pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate adiacent drumului public.
5.8 - Construcţii sportive
5.8.1 - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute
locuri de parcare pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de
capacitatea construcţiei, după cum urmează:
• pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1, 1.8.3 şi 1.8.4,
un loc de parcare la 5 - 20 de locuri;
• pentru construcţii cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.8.2, 1.8.5 - 1.8.7,
un loc de parcare la 30 de persoane.
5.8.2 - La cele rezultate conform punctului 5.7.1 se va adăuga, în funcţie de
capacitatea construcţiei, un număr de 1 - 3 locuri de parcare pentru autocare.
5.9 - Construcţii şi amenajări de agrement
5.9.1 - Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări de agrement vor fi
prevăzute parcaje în funcţie de capacitatea construcţiei, câte un loc de parcare
pentru 10 - 30 de persoane.
5.9.2 - Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de parcare la 3 - 10 membri ai
clubului.
5.10 - Construcţii de turism
5.10.1 - Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevăzute locuri de
parcare, în funcţie de tipul de clădire şi de categoria de confort, 1 - 4 locuri de
parcare la 10 locuri de cazare.
5.10.2 - Pentru moteluri se vor asigura 4 - 10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
5.11 - Construcţii de locuinţe
5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii,
vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:
• câte un loc de parcare la 1 - 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu;
• câte un loc de parcare la 1 - 3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces
propriu şi lot folosit în comun;
• câte un loc de parcare la 2 - 10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în
comun.
5.11.2 - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute
garaje în procent de 60 - 100%.
5.12 - Construcţii industriale
Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, după cum urmează:
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10 - 100 m2, un loc de parcare la 25 m2;
• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100 - 1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;
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• activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o
suprafaţă de 100 m2.
5.13 - Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există
norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care
prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.
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Anexa 2.6.
Anexa nr.6 la RGU-extras

SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE

6.1 - Construcţii administrative şi financiar-bancare
6.1.1 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10
vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafaţa terenului.
6.1.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11 -
1.1.13 şi 1.2 vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie, minimum
10% din suprafaţa totală a terenului.
6.1.3 - Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului
urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice.
6.2 - Construcţii comerciale
Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol
decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2 - 5% din
suprafaţa totală a terenului.
6.3 - Construcţii de cult
Pentru construcţiile de cult vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi
de protecţie, dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate şi de condiţiile
impuse prin regulamentul local de urbanism.
6.4 - Construcţii culturale
Pentru toate categoriile de construcţii culturale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate,
spaţii de joc şi de odihnă, în funcţie de capacitatea construcţiei - 10 - 20% din
suprafaţa totală a terenului.
6.5 - Construcţii de sănătate
6.5.1 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.8
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, după cum urmează:
- aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie;
- parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav.
6.5.2 - Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.9 - 1.7.10
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate de 10-15 m2/copil.
6.6 - Construcţii şi amenajări sportive
Pentru construcţii şi amenajări sportive vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate,
minimum 30% din suprafaţa totală a terenului.
6.7 - Construcţii de turism şi agrement
Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în
funcţie de destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa
totală a terenului.
6.8 - Construcţii de locuinţe
Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de
tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor.
6.9 - Construcţii industriale
Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de
protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa
totală a terenului.
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Anexa 2.7.
Lista construcţiilor generatoare de riscuri tehnologice,

conform alin.2, art.12  din RGU, anexă la OMIC nr. 1587/1997

CAPITOLUL I
INDUSTRIA  METALURGICĂ

Metalurgia fontei şi oţelului
- Instalaţiile de producere aglomerat şi pelete (fabricile de aglomerare);
- Instalaţiile de cocsificare (bateriile de cocsificare);
- Secţiile chimice de epurare a gazului şi captarea subproduselor;
- Instalaţiile de rectificare şi rafinare a benzenului brut;
- Instalaţiile de distilare a gudronului şi de producere a sulfului de cocserie a

benzenului, toluenului, smoalei pentru brichete, sulfatului de amoniu etc;
- Instalaţiile de producere a fontei de primă fuziune;
- Instalaţiile de producere a oţelului;
- Instalaţiile de producere a semifabricatelor (blumurile, blumingurile, slebingurile
etc.);
- Instalaţiile clasice şi cu turnare continuă de producere a semifabricatelor pentru
ţevi (ţaglelor), pentru profile, oţel beton, sârme laminate etc;
- Instalaţiile de producere a fontei de a doua fuziune pentru piesele turnate din

fontă (cubilouri), cuptoare cu injecţie;
- Instalaţiile pentru granularea şi expandarea zgurei;
- Instalaţiile de turnat fontă;
- Instalaţiile de fabricare a profilelor de toate tipurile, a tablelor groase, subţiri, a

benzilor, tablelor negre şi zincate, a tuturor tipurilor de ţevi, a oţelului beton, a
sârmelor, cuielor, electrozilor, oţelurilor aliate şi înalt aliate, semifabricatelor forjate,
profilelor laminate, etc;

Metalurgia neferoasă
- Instalaţiile de producere a metalelor şi aliajelor neferoase şi feroase pentru

turnarea pieselor;
- Instalaţiile de producere a oxidului de aluminiu, a hidroxidului de aluminiu,

metavandat de antimoniu şi pentoxid de vanadiu, alumină sinterizată de tip tabular
etc;

- Instalaţiile de producere a tablelor şi benzilor din aluminiu şi aliaje;
- Instalaţiile de producere a aluminiului şi aliajelor din aluminiu primar şi secundar

sub orice formă;
- Instalaţiile de producere a cuprului, a acidului sulfuric, sulfatului de cupru, fier şi

magneziu, aur, argint, pulbere de aluminiu;
- Instalaţiile de elaborare şi turnare în lingouri a alamelor, bronzurilor, etc;
- Instalaţiile de extrudare la cald a barelor, ţevilor, profilelor de cupru, alamă,

bronzuri;
- Instalaţiile de laminare a ţevilor din cupru şi alamă şi tragerea la rece a acestora

etc;
- Instalaţiile de trefilare şi tragere la rece a barelor şi sârmelor din alamă şi cupru,

turnarea, laminarea la cald şi la rece a plăcilor şi tablelor din zinc;
- Instalaţiile de producere a bronzurilor, alamelor, cuprului fosforos, aliajelor de

plumb pentru acumulatori, cabluri şi aliaje de lipit, aliaje tipografice, aliaje
antifricţiune, zamac, amestecuri de carburi metalice şi plăcuţe dure;

- Instalaţiile de producere a cuprului, litargă şi minium de plumb, laminate de
plumb, pulberi de cupru, acid sulfuric, xantaţi, pământuri decolorate, aur, argint în
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bare şi plăci din cupru – argint;
- Instalaţiile de producere a bioxidului de mangan, oxigen tehnic, etc;
- Instalaţiile de prelucrare pirometalurgică a concentratelor plumboase şi plumbo-

cuproase şi subproduse cu conţinut de aur şi argint etc;
- Instalaţiile de produs plumb electrolitic, zinc metalurgic şi zinc rafinat, acid

sulfuric, sulfat de zinc, trisulfură de stibiu şi antimoniat de sodiu, stribiu, cadmiu,
pismut, pulbere de zinc, aur şi argint;

Industria corpurilor abrazive, produselor refractare şi feroaliajelor
- Instalaţiile de producere a corpurilor abrazive, produselor cărbunoase,

produselor refractare termoizolante, abrazivi pe suport, granule de electrocorindon,
granule de carbură de siliciu şi produse cărbunoase;

- Instalaţiile de fabricare de produse refractare, de mase refractare, betoane şi
prefabricate din material refractar;

- Instalaţiile de fabricare a produselor cărbunoase;
- Instalaţiile de producere a dolomitei calcinate;
- Instalaţiile pentru producerea varului metalurgic;
- Instalaţiile de producere de cărămizi refractare, silico-aluminoase, dense,

mortare refractare, chit refractar, betoane refractare şi termoizolatoare silico-
aluminoase, mase plastice refractare, silico-aluminoase, fibre ceramice, plăci
maselotiere;

- Toate instalaţiile de producere a feroaliajelor;
- Toate instalaţiile de recuperare şi de topire a deşeurilor metalice de orice fel;
- Toate instalaţiile de acoperiri metalice;
- Instalaţiile de producere a pulberilor metalice, aliajelor speciale, produse din

carbon metalice, etc.

CAPITOLUL II
INDUSTRIA  CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI

- Instalaţiile de producere a oxigenului, azotului, bioxidului de carbon;
- Instalaţiile de producere a acetilenei;
- Depozite de stocare a gazelor lichefiate (oxigen, argon, bioxid de carbon,

azot, LPG, etc);
- Depozite pentru lacuri, grunduri, vopsele;
- Depozite de combustibili, carburanţi şi lubrifianţi;
- Instalaţiile de prelucrare a maselor plastice şi a articolelor e cauciuc;
- Instalaţiile şi sectoarele de vopsire;
- Instalaţiile sectoarelor de acoperiri galvanice.

CAPITOLUL III
INDUSTRIA  ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ ŞI MECANICĂ FINĂ

A. Procese care prezintă pericol de incendiu (explozie)
- Degresarea suprafeţelor în solvenţi organici inflamabili;
- Vopsirea suprafeţelor metalice cu emailuri pe bază de solvenţi organici;
- Vopsirea suprafeţelor metalice în câmp electrostatic cu pulberi;
- Impregnarea cu lacuri electroizolante pe bază de solvenţi organici;
- Fabricarea ambalajelor din polistiren expandat;
- Încărcare acumulatori;
- Depuneri pe bază de solvenţi organici (fabricare chit-gheter pentru fabricaţia

de lămpi);
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- Reducerea în atmosfera de hidrogen (tratamentul suprafeţelor de la lămpile
electrice speciale cu incandescenţă);

- Depozitare materiale inflamabile şi materiale combustibile;
Aceste tipuri de procese tehnologice sunt în majoritatea cazurilor situate în hale
industriale comune cu alte operaţii, având suprafeţe limitate.

B. Procese tehnologice cu poluare a mediului
a) Procese tehnologice generale: turnarea metalelor, tratamente tehnice,

prelucrări metalice, acoperiri metalice, degresare, lustruire chimică, acoperiri şi
tratamente de suprafaţă, zincare, cadmiere, cuprare, nichelare, cromare, stanare,
plumbuire, argintare, aurire, acoperiri peliculogene, vopsire;

b) Procese tehnologice specifice: fabricaţia maşinilor şi aparatelor electrice,
fabricaţia materialelor electroizolante, de cabluri şi conductori, fabricaţia
amestecurilor din cauciuc pentru izolarea cablurilor, prelucrarea maselor plastice,
fabricaţia izolatorilor şi pieselor electrotehnice din ceramică şi sticlă; fabricaţia
acumulatorilor de plumb, fabricaţia pilelor electrice, emailarea metalelor, fabricaţia
foliei de cupru, fabricaţia lămpilor electrice;

CAPITOLUL IV
INDUSTRIA  CHIMICĂ ŞI PETROCHIMICĂ

- Instalaţiile de prelucrare a ţiţeiului;
- Instalaţiile petrochimice;
- Instalaţiile de producere a îngrăşămintelor;
- Instalaţiile de fabricare a produselor anorganice;
- Instalaţiile de producere a medicamentelor, numai pentru sectorul de sinteză

a acestora;
- Instalaţiile de producere a coloranţilor şi intermediarii acestora;
- Instalaţiile de producere a lacurilor şi vopselelor;
- Instalaţiile de producere a diferiţilor auxiliari dinamici;
- Instalaţiile de producere fibre sintetice;
- Instalaţiile de producere fibre artificiale (celulozice);
- Instalaţiile de producere a anvelopelor şi articolelor tehnice din cauciuc;
- Instalaţiile de producere şi prelucrare a maselor plastice;
- Depozite “Peco “, instalaţiile de la OIL TERMINAL, traseele de transport ţiţei

şi produse petroliere;
- Depozite de diverse produse chimice;

CAPITOLUL V
INDUSTRIA  TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

a) Pericole de incendii: depozitele de materii prime şi materiale; gospodăriile
de combustibil, filaturi, ţesătorii, finisaje, ateliere de prelucrare a lemnului, ambalaje,
secţii de prelucrare cauciuc şi mase plastice;

b) Explozii: inslalaţii de ventilaţie, de exhustare şi transport pneumatic,
centrale termice, secţii de neţesute şi destrămare, depozite de oxigen, staţii de
compresare, laboratoare sector, spume poliuretanice;

c) Poluarea aerului, apei sau solului: tăbăcării, filaturi, finisaje, prelucrarea
cauciucului şi maselor plastice, centrale termice pe combustibil lichid;

CAPITOLUL VI
INDUSTRIA  LEMNULUI ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII



539

A. INDUSTRIA  LEMNULUI
- Finisarea produselor lemnoase cu grunduri, lacuri, emailuri;
- Fabricarea MDF- PFL;
- Păstarea chibriturilor;
- Fabricarea poliuretanului;
- Fabricarea cherestelei, a panourilor din lemn şi a mobilierului;

B. INDUSTRIA  MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII
- Linii tehnologice pentru fabricarea cimentului şi varului;
- Linii tehnologice pentru fabricarea betonului celular autocoavizat BCA;
- Linii tehnologice pentru fabricarea produselor termoizolante;
- Linii tehnologice pentru fabricarea produselor din mase plastice;
- Utilaje şi instalaţii pentru producerea aerului comprimat (staţii de

compresoare);
- Cariere pentru extracţia calcarului, argilei, marnei şi altor minerale utilizate la

producerea materialelor de construcţii;
- Utilaje şi instalaţii pentru realizarea operaţiunilor de acoperiri galvanice.

C. INDUSTRIA  CELULOZEI ŞI HÂRTIEI
- Clădirile şi construcţiile aferente instalaţiilor de albire a celulozei şi

depozitelor de hipoclorit şi clor aferente (poluare aer, sol, apă);
- Clădirile instalaţiilor de regenerare săruri sodice, respectiv cazanele de

recuperare;
- Depozite de lemn, maculatură, produse papetăre, carburanţi lichizi, gaze

lichefiate, clor, oxigen, amoniac, azot, butan, metan, bioxid de sulf;
- Cazane, turbine şi reţelele de distribuţie abur, generatoare de apă caldă şi

circuite de colectare;
- Fierbătoarele de celuloză şi semiceluloză;
- Canalizările de ape uzate, staţii de epurare a apelor uzate, halde de

nămoluri, instalaţii pentru colectarea şi distrugerea noxelor gazoase.

D. INDUSTRIA  STICLEI
- Cariere pentru extracţia nisipului la fabricarea sticlei.

CAPITOLUL VII
INDUSTRIA  ENERGETICĂ, PETROLIERĂ ŞI GAZE NATURALE

A. ENERGIA NUCLEARĂ
Prezintă riscuri tehnologice activităţile următoarelor filiale:

FCNE Cernavodă
ICN Piteşti
ROMAG Drobeta Tr. Severin

B. INDUSTRIA  PETROLIERĂ
1. Sondele clasificate astfel:

- sonde de explorare prospecţiuni;
- sonde de explorare deschidere;
- sonde de explorare evaluare;
- sonde de explorare (extracţie, injecţie sau auxiliare);

2. Instalaţii de decantanizare şi degazolinare
3. Staţii de compresare gaze naturale;
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4. Parcuri de separatoare, depozite de ţiţei, staţii de injecţie apă;
5. Conducte de transport ţiţei, staţii de injecţie apă;
6. Conducte de transport ţiţei, gaze, apă, abur;
6. Baterii cazane de abur;
7. Depozite de şlam şi reziduri petroliere;

C. EXPLOATAREA ŞI DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE
- Instalaţii tehnologice de extracţie la sondele de gaze naturale;
- Instalaţii în funcţiune pentru exploatarea, punerea în funcţiune, reparaţii

capitale şi intervenţii sonde;
- Staţii de moto, turbo şi electrocompresoare la plecările din câmpurile de

extracţie, de pe traseul conductelor de transport şi înmagazinare gaze;
- Staţii de tratare gaze naturale în câmpurile de extracţie;
- Conducte de gaze naturale;
- Staţii de reglare, măsurare şi predare gaze naturale;
- Posturi de transformare la sol şi aeriene;
- Canale pentru cabluri electrice;
- Distribuitoare de energie electrică de 6 KV;
- Gospodării de carburanţi şi uleiuri.

D. CENTRALE TERMOELECTRICE, CENTRALE  ELECTRICE DE TERMOFICARE
ŞI CENTRALE TERMICE

a) Centrale propriu-zise;
b) Depozite de cărbune;
c) Depozite de zgură şi cenusă;
d) Gospodăririle de combustibil lichid;
e) Staţiile de electroliză a apei pentru producerea hidrogenului;
f) Instalaţiile de hidorgen pentru generatoarele electrice;
g) Staţiile de tratare chimică a apei;
h) Depozitele de şlam rezultat de la instituţiile de pretratare a apei.

E. CENTRALE HIDROELECTRICE
a) Baraje, diguri, canale de aducţiune;
b) Case vane fluture, castele de echilibru, conducte forţate, aducţiuni;
c) Lacuri de acumulare ( chiuveta lacului cu versanţi naturali, situată în amonte

de baraje);

CAPITOLUL VIII
INDUSTRIA  MINIERĂ ŞI A GEOLOGIEI

- Staţii de transformare (subteran şi suprafaţă) 20/6 KV, 6/0,4 KV;
- Staţii ventilatoare;
- Depozite pentru exploziv (subteran şi suprafaţă);
- Staţii evacuare ape;
- Staţii epurare;
- Platforme stocare cărbune;
- Silozuri (subteran şi suprafaţă);
- Staţii termice;
- Taluzuri halde steril;
- Staţii trafo, staţii compensare; centrale termice, ateliere tâmplărie;
- Lămpi, depozite de oxigen;
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- Depozite de produse radioactive;
- Perimetrele de exploatare minieră a sării şi a sării în soluţie.

CAPITOLUL IX
INDUSTRIA  DE APĂRARE

1. Hale industriale cu activităţi privind turnarea metalelor;
2. Ateliere de forjă;
3. Tratamente termice;
4. Hale industriale cu activităţi de tăiere şi sudare a metalelor;
5. Prelucrarea la rece a metalelor;
6. Secţii de acoperiri metalice (galvanizare, vopsitorii, etc);
7. Asamblare, montaj şi probe pentru producţie specială;
8. Prelucrări mase plastice;
9. Depozite (armament şi muniţie, mase plastice, material lemnos, explozivi,

combustibili, gaze sub presiune, carbid etc);
10. Laboratoare specifice;
11. Sectoare pirotehnice;
12. Magazii (la sol şi subsol);
13. Fabricarea capselor, inclusiv a explozivilor primari de iniţiere;
14. Încărcarea şi asamblarea mijloacelor de iniţiere;
15. Fabricarea trasoarelor şi torţelor;
16. Încărcarea corpilor de proiectil;
17. Reparaţia şi întreţinerea muniţiilor;
18. Formarea încărcăturilor de asvârlire şi formarea loviturilor complete;
19. Plaja pentru distrugerea zilnică a deşeurilor şi explozivilor ZONE

SPECIALE LA SOL;
20. Poligoane de încercări.

CAPITOLUL X
ACTIVITATE SPECIFICĂ ISCIR

- Toate clădirile şi construcţiile care cuprind sau susţin cazane;
- Clădirile şi construcţiile care cuprind sau susţin recipiente sub presiune (vase

stocătoare, reactoare de proces, autoclave, coloane sinteză, schimbătoare etc);
- Clădirile sau construcţiile care cuprind sau sunt deservite de macarale,

noduri rulante, grinzi monorai, teleferice, telecabine etc;
- Clădirile şi construcţiile care cuprind şi susţin instalaţii şi echipamente ce

atilizează substanţe radioactive.

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE

1. De menţionat că nu există domeniu industrial sau de cercetare care să nu
reţină sau să utilizeze energie termică (cazane), conducte sub presiune, recipiente
sub presiune (chiar şi cele de genul buteliilor transportabile), instalaţii de ridicat (cel
puţin trape, lifturi), instalaţii de consum combustibili, indiferent de starea de agregare,
etc. şi care să nu fie cuprinse în domeniul de verificare şi autorizare tehnică ISCIR.

În situaţia nerespectării normativelor de exploatare, verificare şi autorizare
tehnică ISCIR, inclusiv a bunurilor din import, riscurile pot fi de natura distrugerilor
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construcţiilor (explozii), scăpări şi emanaţii de substanţe toxice, letale, radioactive,
alunecări de teren etc.

2. În lucrările de construcţii din cadrul industriei petroliere nu au fost incluse
platformele marine mobile şi fixe care nu necesită autorizare, acestea intrând sub
incidenţa Registrului Naval Român.

3. Halele pentru turnătorie din fontă şi neferoase, având cuptoare de topire
alimentate în general cu gaze naturale, prezintă pericol de explozii şi incendiu.
Aceste construcţii trebuie să fie dotate cu instalaţii de ventilaţie care să elimine
emanaţiile de gaze toxice rezultate din procesul de topire al metalelor.

4. Construcţiile destinate depozitării şi dezmembrării acumulatorilor auto şi de
tracţiune trebuie prevăzute obligatoriu cu canalizare antiacidă şi instalaţie de
neutralizare a acidului rezultat din dezmembrarea acumulatorilor.

5. Autorizarea executării construcţiilor, care prin natura şi destinaţia lor pot
genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi
aprobat conform prevederilor legale.

În vederea elaborării expertizelor şi studiilor de impact, aferente activităţilor
industriale generatoare de riscuri tehnologice, Ministerul Industriei şi Comerţului va
aviza agentul economic (proiectantul) abilitat pentru aceste activităţi.

6. În scopul respectării prevederilor legale cu privire la prevenirea şi protecţia
împotriva riscurilor tehnologice, pentru importul şi realizarea în ţară a utilajelor din
domeniile activităţilor industriale, este necesar avizul Ministerului Industriei şi
Comerţului.
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Anexa 2.8.
Categorii de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de

protecţie civilă, conform HG 560/2005, modificată prin HG 37/2006

Art. 1. - Se aprobă categoriile de construcţii la care realizarea adăposturilor de
protecţie civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafaţă construită,
la sol, mai mare de 150 m2 şi sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de
folosinţă:

clădiri pentru birouri şi activităţi administrative;
clădiri pentru activităţi financiar-bancare;
clădiri pentru afaceri şi comerţ;
clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă;
clădiri pentru activităţi de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială;
clădiri pentru activităţi industriale şi de producţie;
clădiri pentru activităţi turistice, destinate cazării;
clădiri şi construcţii speciale pentru transporturi;
clădiri şi construcţii speciale pentru telecomunicaţii;
clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălţime mai mare de S + P + 4

etaje.
Art. 2. - Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de
comandă, după cum urmează:

sediile consiliilor locale ale oraşelor;
sediile centrale ale instituţiilor financiar-bancare;
sediile centrale ale operatorilor economici din industria de apărare.

Art. 3. - Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea şi întreţinerea adăposturilor şi a
punctelor de comandă se realizează în conformitate cu Normele tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobate prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor.
Art. 4. - Sunt exceptate de la obligaţia realizării adăposturilor de protecţie civilă
următoarele categorii de construcţii:

clădirile proiectate fără subsol;
clădirile staţiilor de distribuţie a carburanţilor, aflate la o distanţă mai mică de

50 m de limita exterioară a rezervoarelor de depozitare a carburanţilor;
clădirile şi construcţiile de cult, indiferent de suprafaţa construită;
construcţiile şi amenajările hidrotehnice a căror exploatare nu necesită

prezenţa permanentă a personalului specializat;
clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi de producţie şi/sau de

depozitare a materialelor explozive, toxice, uşor inflamabile care, în caz de
avariere sau incendiu, ar periclita viaţa persoanelor adăpostite;

clădirile şi construcţiile speciale pentru activităţi sportive şi de agrement;
clădirile şi construcţiile din lemn şi pământ, precum şi clădirile provizorii;
extinderea, reabilitarea şi/sau modernizarea unor clădiri care nu se

încadrează în prevederile art. 1, dacă clădirea care se adaugă nu este
prevăzută cu subsol sau dacă suprafaţa construită este mai mică de 150
m2.



544

Anexa 2.9.
Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării privind securitatea la

incendiu, conform HG 1739/2006

Art. 1 - Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului
securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria
construită ori de destinaţie;

încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice
specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate
în clădiri independente sau în clădiri cu funcţiuni mixte, indiferent de aria
construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

clădiri civile din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, încadrate
conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau
destinaţie;

clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări
sau schimbări de destinaţie;

clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu funcţiuni mixte, având destinaţia de
comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală
cu 600 m2;

spaţii amenajate în clădiri de locuit colective, având destinaţia de comerţ,
producţie sau depozitare, indiferent de aria desfăşurată;

clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică,
cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 m2;

construcţii civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul,
podul ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinaţie,
aria construită/desfăşurată sau de numărul de persoane;

construcţii pentru structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul:
hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile,
bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă,
campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane şi rurale, pensiuni
agroturistice, locuinţe turistice, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta
acestora, indiferent de numărul de locuri;

clădiri pentru sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria construită;
clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de birouri, financiar-

bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu
600 m2;

clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de îngrijire a sănătăţii,
indiferent de aria desfăşurată şi de numărul de locuri, cu excepţia
cabinetelor medicale individuale;

clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia pentru învăţământ,
supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, elevi,
studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, indiferent
de aria construită;

clădiri sau spaţii, având destinaţia de gară, autogara, aerogara şi staţie de
metrou, indiferent de aria desfăşurată;

construcţii pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile
publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau
de numărul de persoane, cu excepţia caselor parohiale;

clădiri şi amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de
locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe
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scaune în aer liber;
construcţii pentru amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu

capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinaţia
comercială, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 m2;

construcţii pentru depozitare şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu
gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri
de rezervoare/ recipiente fixe, precum şi puncte de livrare către populaţie a
buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de
stocare/depozitare;

staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea
de stocare mai mare sau egală cu 50 m3 pentru lichide petroliere, mai
mare sau egală cu 3 m3 echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate,
precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la
autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare mai mare sau egală cu
30 m3;

clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcării publice şi/sau
întreţinerii şi reparării a peste 20 de autovehicule;

sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în
localităţi, platforme şi parcuri industriale;

construcţii, ferme şi amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau
egală cu 600 m2.
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Anexa 2.10.
Anexa nr. 1 la HG 62/1996 – Lista obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare precum şi

criteriile de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major
General

1. Industrie:
obiective industriale noi şi dezvoltarea celor existente, precum şi închiderea sau

demolarea acestora;
platforme industriale;
centrale termo-, hidro- sau nuclearo-electrice;
staţii electrice de transformare;
rafinării, dane portuare pentru carburanţi şi depozite de carburanţi - lubrifianti cu o

capacitate mai mare de 100 mc, statii PECO;
conducte magistrale de orice fel, aeriene sau subterane;
conducte de orice fel, prevazute a se monta pe infrastructura podurilor, ori

instalarea acestora aerian sau subteran in amplasamentele podurilor sau in
imediata apropiere;

linii electrice aeriene sau subterane, precum si cabluri aeriene sau subfluviale;
deschideri, amenajari sau extinderi miniere de orice fel, inclusiv lucrarile anexe

ale acestora (tunele, funiculare, instalatii de forta etc.);
lucrari hidrotehnice si hidroenergetice;
depozite industriale de toate categoriile.

2. Transporturi:
autostrazi, drumuri rapide, drumuri publice clasificate (europene, nationale,

judetene, comunale), precum si drumuri publice neclasificate (turistice,
forestiere si industriale), care se construiesc sau se modernizeaza;

cai ferate ce se construiesc sau se dezvolta (dublari, electrificari, dezafectari etc.),
instalatii de spalare a  vagoanelor, linii de garare din  statiile de cale ferata,
instalatii feroviare (de alimentare cu apa, de depou, de transbordare, de
transvazare), rampe fixe, rampe demontabile, placi turnante si triunghiuri de
intoarcere a locomotivelor, tuneluri;

poduri-viaducte, apeducte sau alte asemenea lucrari de arta;
linii de metrou si de tramvai, statii de metrou;
aeroporturi, completari de instalatii la aeroporturile existente si alte constructii

aferente acestora;
poduri, bazine portuare, cheiuri, dane si lucrari hidrotehnice aferente.

3. Telecomunicatii si tehnologiile informatiei:
statii de emisie de radiodifuziune si televiziune, statii coordonatoare de retea si

alte instalatii fixe de radiocomunicatii, in toate benzile de frecventa;
constructii noi, schimbari de amplasamente sau ale parametrilor principali la

echipamentele de radiocomunicatii;
noile retele de telecomunicatii urbane si interurbane, amplificarile acestora,

precum si echipamentele de comutatie si de transmisiuni deservite de
acestea;

centrele (oficiile) pentru utilizarea capacitatilor de prelucrare electronica a
informatiei, retelele de calculatoare pentru transportul datelor, care apartin
administratiei publice centrale si locale sau altor organe ale statului, precum si
agentilor economici, indiferent de forma de proprietate.

4. Constructii si lucrari in alte domenii:
orice fel de constructii ce urmeaza a fi executate la o distanta mai mica de 2.400

m fata de obiectivele speciale situate in extravilan;
toate constructiile care vor fi executate in vecinatatea obiectivelor militare situate
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in intravilan, pe parcele limitrofe, precum si a celor situate de cealalta parte a
strazilor invecinate cu incinta acestora, in conditiile prevederilor legale in
vigoare;

executari de foraje de orice fel la distante sub 500 m fata de obiectivele speciale;
deschideri de cariere de orice fel sau extinderi de cariere, la distante sub 1 km de

obiectivele speciale;
silozuri si depozite cerealiere cu capacitati ce depasesc 15 tone;
alte categorii de depozite cu capacitati mai mari de 5.000 mc;
amenajari de imbunatatiri funciare: irigatii, desecari, indiguiri, combaterea

eroziunii solului etc;
lucrari pentru defrisarea padurilor si pentru impadurirea terenurilor.
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Anexa 2.11.
Anexa nr.1 la L114/1996 – Legea locuinţei

EXIGENŢE MINIMALE
pentru locuinţe

Cerinţe minimale:
acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei

exclusive a spaţiului detinut de către o altă persoană sau familie;
spaţiu pentru odihnă;
spaţiu pentru prepararea hranei;
grup sanitar;
acces la energia electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi

a reziduurilor menajere.

Suprafeţe minimale:
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nr. nr. mp mp mp mp mp mp mp mp
1 1 18,00 - 2,50 5,00 4,50 2,00 37,00 58,00
2 2 18,00 12,00 3,00 5,00 4,50 2,00 52,00 81,00
3 3 18,00 22,00 3,00 5,50 6,50 2,50 66,00 102,00
4 3 19,00 24,00 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00
5 4 20,00 34,00 3,50 6,00 7,50 4,00 87,00 135,00
6 4 21,00 36,00 4,50 6,00 7,50 4,50 93,00 144,00
7 5 22,00 46,00 5,00 6,50 9,00 5,00 107,00 166,00
8 5 22,00 48,00 6,00 6,50 9,00 5,50 110,00 171,00

NOTA:
Suprafaţa camerei de zi de la locuinţa cu o cameră include spaţiul pentru dormit.
Locul de luat masa poate fi înglobat în bucătărie sau în camera de zi.
Înalţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia

mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15
mc de persoană.

Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfaşurată a încaperilor de locuit. Ea cuprinde
suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.

Suprafaţa utilă este suprafaţa desfaşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor.
Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea

cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătarie, spaţii de
depozitare şi de circulaţie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafaţa
logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri
până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi
cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare soba şi cazan de baie), în cazul
în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai
puţin palierele, nu se cuprinde în suprafaţa utilă a locuinţei.

Suprafaţa construită pe locuinta, prevazută în tabelul B, este suma suprafeţelor
utile ale încăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele
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părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele
pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului
etc.), la care se adaugă suprafaţa  aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai
locuinţei; în cazul încălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafaţa aferentă
sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafeţele aferente boxelor de
la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.

Suprafaţa încăperii sanitare principale din locuinţă va permite accesul la cada de
baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile.

Încăperea sanitară se include în locuinţă, în cazul în care pot fi asigurate
alimentarea cu apa şi canalizarea.

Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei
va fi de 120 cm.

În funcţie de amplasamentul construcţiei, suprafeţele construite pot avea abateri
în limitele de +-10% .

Numărul de persoane pe locuinţă se utilizează la repartizarea locuinţelor sociale,
de interventie, de serviciu şi de necesitate.

C. Încăperi sanitare

Număr de camere/locuinţă
1 2 3 4 5

Baie 1 1 1 1 2
Duş - - - 1 -
WC - - 1 - -

D. Dotarea minimă a încăperilor sanitare

Baie Duş WC
Cadă de baie 1 - -
Vas WC 1 1 1
Lavoar mare 1 - -

mic - 1 1
Cuvă pentru duş - 1 -
Etajeră mare 1 - -

mică - 1 1
Oglindă mare 1 - -

mică - 1 -
Portprosop 1 1 1
Portsăpun 1 1 1
Porthârtie 1 1 1
Cuier 1 1 -
Sifon de pardoseală 1 1 -
NOTA:

În baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spalat rufe.
Încăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.

E. Dotarea minimă a bucătăriei

Nr. de camere/locuinţă 1-2 3 4 5
Spălător cu cuvă şi picurător 1 1 1 1
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NOTA:
- În bucătărie se vor prevedea: coş de ventilaţie, spaţiu pentru frigider şi pentru

masa de lucru.

F. Dotarea minimă cu instalaţii electrice

Dormit
or

Came
ra de
zi

Bucăt
ărie Baie Duş WC

Loc de lampă 1 1 - - -
Aplică - - 1 1 1 1
Comutator 1 1 - - - -
Întrerupător - - 1 1 1 1
Priză 2 3 1 - - -
Priză cu contact de
protecţie

- - 1 1 - -

NOTA:
Se vor prevedea întrerupătoare şi aplice pentru fiecare spaţiu de depozitare şi

spaţiu de circulaţie.
Priza cu contact de protecţie, instalată pentru baie, se monteaza în exteriorul

încaperii.
Fiecare locuinţă va fi prevăzută cu instalaţie de sonerie.
În clădiri cu mai multe locuinţe se vor prevedea instalaţii şi prize pentru antena

colectivă şi telefon.

G. Spaţii şi instalaţii de folosinţă comună pentru clădiri cu mai multe locuinţe:
Instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precum si ascensor conform

normelor în vigoare.
Spaţii pentru biciclete, cărucioare şi pentru uscarea rufelor.
Spaţii destinate colectării, depozitării şi evacuării deşeurilor menajere.
Spaţii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situaţiile în care nu se

pot asigura încălzirea centrală şi/sau gaze la bucătărie.
Rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile.
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Anexa 2.12.
Anexa la L213/1998 – Lege privind bunurile proprietate publică

LISTA
Cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi

al unităţilor administrativ-teritoriale (extras)

I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri:
1. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ;
2. spaţiul aerian;
3. apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele

subterane, căile navigabile interioare;
4. pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de

cultură, de producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi
terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul
forestier naţional şi nu sunt proprietate privată;

5. terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie
1945; terenurile obţinute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a
eroziunii solului; terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiintifice şi ale
unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminţe
şi de material săditor din categoriile biologice şi de animale de rasă;

6. parcurile naţionale;
7. rezervaţiile naturale şi monumentele naturii;
10. infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă;
12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale

europene;
13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente

canalului, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de
siguranţa de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt
realizate acestea;

14. retelele de transport al energiei electrice;
15. spectre de frecvenţa şi reţelele de transport şi de distribuţie de

telecomunicaţii;
16. canalele magistrale şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii, cu prizele

aferente;
17. conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor

naturale;
19. digurile de apărare împotriva inundaţiilor;
20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;
21. cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a

apelor;
22. porturile fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea,

diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi
pentru alte activităti din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri
tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate
pe malul căilor navigabile, în fara incintelor portuare destinate activitaţilor de
navigaţie;

23. terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare;
24. pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a ţării;
25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru

îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;
26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;
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27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;
28. muzeele, colecţiile de artă declarate de interes public naţional;
29. terenurile şi clădirile în care îşi desfaşoară activitatea: instanţele

judecătoresti şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale ministerului Apărării
Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informatii, precum şi
cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale,
cu excepţia celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie
proprietatea privată a acestora.

II. Domeniul public judeţean este alcătuit din urmatoarele bunuri:
1. drumurile judeţene;
3. reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal,

precum şi staţiile de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora.

III. Domeniul public local al oraselor este alcatuit din urmatoarele bunuri:
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum

şi zonele de agrement;
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau

judeţean;
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi

epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
5. terenurile şi clădirile în care îşi desfasoară activitatea consiliul local şi

primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile,
muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;

6. locuinţele sociale;
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public

naţional;
8. bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, daca nu au

fost declarate de interes public naţional;
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al

statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de
drept privat;

10. cimitirele orăseneşti.
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Anexa 2.13.
Anexa nr.1 la OG 43/1997 privind regimul drumurilor

LIMITELE
zonelor de siguranţă a drumurilor, podurilor şi viaductelor, în cale curentă şi

aliniament

a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a
amprizei drumului până la:

- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile
situate la nivelul terenului;

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu

cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu

cu înălţimea mai mare de 5,00 m.
b) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de

siguranţă şi marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor:

Categoria drumului Autostrăzi Drumuri
naţionale

Drumuri
judeţene

Drumuri
comunale

Distanţa de la axul
drumului până la marginea
exterioară a zonei
drumului (m)

50 22 20 18

c) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate
sub pod, sunt:

- 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul,
pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces
face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru
podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m
(rampa de acces face parte integrantă din pod).
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Anexa 2.14.
Fişă sintetică zone de protecţie şi interdicţie faţă de drumurile publice clasificate

Autostrăzi
Drumuri
express

DN
DJ DCEuropene Principale

Secundare

EX
TR

AV
IL

AN

Zona de
protecţie a
drumului
(din ax)

50 m 22 m 22 m 20 m 18 m

Interdicţie de
construire

(de la marginea
îmbrăcăminţii

asfaltice)

50 m 50 m 30 m 30 m -

IN
TR

AV
IL

AN

Distanţa minimă
între garduri sau

construcţii
- 26 m 26 m 24 m 20 m

Interdicţie de
construire

(de la marginea
îmbrăcăminţii

asfaltice)

- - - - -
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Anexa 2.15.
Prescrieri pentru proiectarea parcajelor şi garajelor

Pentru orice tip de construcţie va trebui să se asigure posibilitatea realizării locurilor
necesare de staţionare pentru autoturisme în interiorul parcelei. Regulile de mai jos
sunt considerate minimale şi vor fi coroborate şi cu legislaţia în vigoare.

Locuinţe individuale:
numărul de locuri de parcare / locuinţă - 2 locuri
locuri în garaj/copertine (construcţii%) - 50%
locuri de parcaj (la sol %) - 50%

Birouri administraţie:
1 loc parcare / 5 angajaţi + 1 loc parcare clienţi

Comerţ, pieţe agro-alimentare:
1 loc parcare / 5 angajaţi + 1 loc parcare / 30 clienţi

Mic comerţ:
1 loc parcare / 1 angajat + 1 loc parcare clienţi

Alimentaţie publică (restaurante, baruri):
Categoria III - 1 loc parcare / 3 angajat + 1 loc parcare / 8 clienţi

Dispensare, cabinete:
1 loc parcare / 2 angajat + 1 loc parcare / 20 clienţi

Învăţământ:
1 loc parcare / 30 elevi

Sală specială (cămin cultural):
1 loc parcare / 3 angajat + 1 loc parcare / 10 spectatori

Unităţi de producţie:
1 loc parcare / 4 angajaţi
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Anexa 2.16.
Extras din Anexa la HG 31/1996 - Avizarea în domeniul turismului

Capitolul 2: Obiectul avizării
2.1. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru:
2.1.1. documentații de urbanism și amenajare a teritoriului privind zone și stațiuni
turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;
2.1.2. documentații tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea
construcțiilor noi cu destinație turistică de tipul:
a) structuri de primire turistice:
- hotel, hotel-apartament, motel, vilă, bungalou, cabană, sat de vacanță, camping,
pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a
acestora;
b) structuri de servire a mesei:
- restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant specific național sau local,
braserie, berăriem grădină de vară, baruri de orice tip, unități de tip fast food-
restaurant cu autoservire, bufet tip ”expres”, pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie,
organizate în:

unități amenajate în spații special destinate, cuprinse în structuri de primire
turistice;

structuri independente, amplasate în cadrul stațiunii turistice;
c) structuri de agrement turistic:
- cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic –
transport turistic pe cablu, pârtii amenajate pentru practicarea schiului și altele
asemenea;
d) structuri de tratament balnear:
- complexe de turism balnear;
2.1.3. documentații privind funcționalitatea specifică a construcțiilor existente din
domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau
altor lucrări care modifică funcția turistică a acestora;
2.1.4. documentații privind construcțiile ce urmează a fi modificate structural și
funcțional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic.
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Anexa 3 – Documente mixte

Anexa nr.3.1 Regulamentul Parcului Natural Lunca Mureșului

CAPITOLUL I
ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI
NATURAL LUNCA MUREŞULUI
Art. 1.
(1) Parcul Natural LUNCA MUREŞULUI (PNLM), înfiinţat prin HG 2151/2004, este
arie protejată de interes naţional.
(2) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Administraţia Parcului
Natural Lunca Mureşului este (APNLM).
(3) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Parcul Natural Lunca
Mureşului este (PNLM).
Art. 2.
(1) Parcul Natural Lunca Mureşului face parte din categoria parcurilor naturale, ce au
drept scop protecţia si conservarea unor ansambluri peisagistice in care
interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zona
distincta, cu valoare semnificativa peisagistica si/sau culturală, deseori cu o mare
diversitate biologica, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative,
recreative si turistice.
(2) PNLM corespunde categoriei V IUCN – "Peisaj protejat: arie protejata
administrată in principal pentru conservarea peisajului si recreere".
(3) Limitele Parcului Natural Lunca Mureşului sunt cele stabilite în Hotărârea de
Guvern nr.2151/2004. Suprafaţa ariei protejate este de: 17.455,2 ha.
(4) În februarie 2006 zona a fost desemată şi Zonă Umedă de Importanţă
Internaţională, Sit Ramsar numărul 1606 şi denumirea de „Lunca Mureşului”.
(5) Prin HG 1284/2007 zona a devenit şi arie de protecţie specială avifaunistică cu
denumirea de „Lunca Mureşului Inferior” şi codul RO SPA0069, iar prin ordinul nr.
1964/2008 a devenit şi sit de importanţă comunitară cu codul RO SCI 0108 şi
aceeaşi denumire.
Art. 3.
(1) Zonarea internă a Parcului Natural Lunca Mureşului este cea aprobată prin HG
2151/2004 şi conform planului de management al parcului cuprinde:

o Zona de protecţie integrală: 1.037.5 ha;
o Zona de management durabil: 14.636,6 ha;
o Zona de dezvoltare durabilă: 1.781,1 ha

Art. 4.
Responsabilitatea managementului Parcului Natural Lunca Mureşului revine
Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului (APNLM) din cadrul Regiei Naţionale
a Pădurilor „Romsilva”. APNLM asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de
pe raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a resurselor
naturale în conformitate cu planul de management şi zonarea internă a parcului.
Planul de management şi prezentul regulament sunt avizate de Academia Româna şi
aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.
Art. 5.
Activităţile APNLM legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi coordonate
de Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Lunca Mureşului.
Art. 6.
Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea ariei protejate se asigură prin
Consiliul Consultativ de administrare.
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CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PARCULUI
NATURAL LUNCA MUREŞULUI
Silvicultură şi exploatări forestiere
Art. 7.
(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în Parcului Natural
Lunca Mureşului se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele
silvice (atât pentru pădurile de stat cât şi pentru pădurile private), cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a Parcului
Natural Lunca Mureşului.
(2) Amenajamentele silvice şi silvopastorale, atât pentru fondul forestier de stat cât şi
pentru cel privat de pe raza PNLM, nu pot fi supuse aprobării decât cu avizul
Consiliului Ştiinţific al Parcului în scopul punerii în concordanţă cu Planul de
Management al Parcului. Beneficiarul amenajamentului invită un reprezentant al
APNLM la conferinţele de amenajare.
(3) APNLM va fi consultată la alegerea locului de provenienţă a seminţelor cu care
urmează să se facă o împădurire pe raza PNLM.
(4) Se va consulta APNLM în alegerea modului de combatere a dăunătorilor
forestieri, insistând pentru combaterea biologică a acestora.
(5) Reprezentanţii APNLM vor fi înştiinţaţi şi invitaţi la conferinţele de amenajare a
pădurilor de pe raza parcului şi vor viza amenajamentele elaborate (dacă acestea ţin
cont de regimul de arie protejată a zonei).
(6) Tăierea de arbori monumentali, inventariaţi, cu valoare deosebită este interzisă;
(7) Este interzisă stocarea sau abandonarea de material lemnos pe traseele
desemnate pentru biciclete.

Vânătoarea
Art. 8.
(1) Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se fac de către
gestionarul fondului de vânătoare cu participarea APNLM; propunerile de recoltă din
afara zonelor de protecţie integrală de pe raza PNLM se avizează obligatoriu şi de
către APNLM pe baza evaluărilor vânatului făcute în comun cu administratorii
fondurilor de vânătoare.
(2) Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa APNLM despre
intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă de comun acord în
ceea ce priveşte data evaluării.
(3) Toate acţiunile de vânătoare prin metoda gonirii vânatului de pe suprafaţa parcului
vor fi raportate înainte de desfăşurarea lor administraţiei ariei protejate cu cel puţin 5
zile înainte;
(4) Este interzisă hrănirea artificială a vânatului în zona de protecţie integrală a ariei
protejate;
(5) Abandonarea tuburilor de cartuşe în interiorul ariei protejate este interzisă;
vânătorii sunt obligaţi a aduna aceste tuburi şi de a le abandona în locuri de
debarasare a deşeurilor.
(6) Utilizarea de lumini artificiale pentru iluminarea vânatului este interzisă.
(7) Utilizarea de chemători sau orice mijloace artificiale sau naturale (cu excepţia
hranei artificiale) de atragere a vânatului este interzisă.
(8) Utilizarea sau posesia de arme încărcate în vehiculele motorizate este interzisă în
interiorul PNLM.
(9) Este interzis accesul câinilor în zona de protecţie integrală a PNLM.
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Pescuit
Art. 9.
(1) Pescuitul se poate practica pe raza PNLM cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) La solicitarea expresă a APNLM se pot constitui zone de protecţie absolută unde
pescuitul să fie interzis, în scopul protejării habitatelor şi speciilor care conform
rezultatelor monitorizării pot fi la un moment dat periclitate.
(3) Este interzis practicarea pescuitului comercial în Parcul Natural Lunca Mureşului;
(4) Este interzis accesul cu ambarcaţiuni cu motor în perioada de prohibiţie la pescuit
în zonele de protecţie integrală pentru speciile de peşte

Art. 10.
Agricultura, păşunatul şi cositul
Pe păşunile situate în PNLM, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de
păşunat.
Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNLM conţinutul caietelor de sarcini
privind închirierea păşunilor. Administraţia PNLM are dreptul de a verifica în teren ca
numărul de animale domestice pe păşuni să fie conform capacităţii de suport pentru
animale a acestor păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus
amintite.
Responsabilitatea exploatării păşunilor şi fâneţelor din PNLM este în sarcina
proprietarilor acestora (persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi).
Consiliul Ştiinţific al PNLM participă la avizarea studiilor silvopastorale ce se
întocmesc pe raza PNLM.
(1) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate
(2) Este interzisă depăşirea capacităţii de suport a păşunilor;
(3) Pe raza PNLM nu este permis accesul animalelor domestice aparţinând
comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau
respectiv domiciliul în localităţile din zona Parcului Natural Lunca Mureşului.
(4) Este obligatorie respectarea numărul maxim de animale domestice pe specii şi
categorii care intră pe păşuni, număr prevăzut în studiile silvopastorale ale fiecărei
păşuni şi a duratei optime de păşunat.
(5) Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, încadrate în peisaj, este permisă
numai cu aprobarea APNLM;
(6) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea suprafeţelor acoperite
de apă-minim 50 m;
(7) Numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare,
câinii vor avea obligatoriu jujee şi pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte
adeverinţa de vaccinare.
(8) Trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea
reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/ proprietarii
de pădure.
(9) Terenurile agricole din cadrul Parcului Natural Lunca Mureşului se regăsesc în
zona dig-mal şi este interzisă utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice; vor
putea fi utilizate îngrăşămintele organice sub formă de compost şi de gunoi de grajd,
care menţin sau refac conţinutul de humus din sol şi determină diminuarea acidităţii
solului.
(10) Este interzis păşunatul în interiorul zonelor de protecţie integrală..
(11) Este interzisă transformarea păşunilor sau fâneţelor în terenuri arabile fără
acordul administraţiei ariei protejate.
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Utilizarea altor resurse
Art. 11.
(1) Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice a PNLM nu este
permisă. Nu este permisă distrugerea vizuinilor, cuiburilor păsărilor sau colectarea
ouălor acestora în PNLM.
(2) Recoltarea humusului şi a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului
cu excepţia suprafeţelor din zona de dezvoltare durabilă.
(3) Este interzisă exploatarea de ţiţei în cadrul zonelor de protecţie integrală.
(4) Este interzisă extragerea de agregate minerale din zonele de protecţie integrală şi
de management durabil, cu excepţia cazurilor în care siguranţa populaţiei este pusă
în pericol.

Construcţii şi alte proiecte de investiţii
Art. 12.
În Parcul Natural Lunca Mureşului în afara zonelor de intravilan, există următoarele
construcţii:
a. cantoane silvice;
b. stâne;
c. cantoane ce aparţin AN Apele Române;
d. staţii de pompare;
e. sonde;
f. construcţii izolate pe proprietăţi private
g. construcţii ilegale pe insule.
(1) Se interzice orice tip de construcţie în interiorul zonei de protecţie integrală şi în
zona de management durabil;
(2) Extinderea reţelelor de distribuţie (electrice, telefonice, gaze naturale, etc.) în
interiorul parcului se va face în afara zonelor de protecţie integrală, doar subteran,
astfel ca peisajul să nu fie afectat.
(3) Este interzisă consolidarea malurilor, decolmatarea albiei minore a Mureşului şi
alte lucrări de regularizare a Mureşului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă, cu
excepţia în care siguranţa populaţiei sau lucrările de apărare sunt puse în pericol.
(4) Este interzis amplasarea de centrale eoliene în interiorul Parcului Natural Lunca
Mureşului şi în imediata vecinătate a acestuia.
(5) Este interzisă utilizarea oricărei suprafeţe din interiorul ariei protejate ca zonă de
antrenament pentru armată;
(6) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul Parcului se face pe
baza documentaţiile de mediu şi se avizează de către Consiliul Ştiinţific al PNLM.
(7) Încălcarea condiţiilor din avizele elaborate de către PNLM se consideră ca
nerespectare a regulamentului PNLM.

Cercetare ştiinţifică
Art. 13.
(1) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize
sau ca material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu APNLM.
(2) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNLM se desfăşoară cu avizul
APNLM, care sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor aceste activităţi.
Activitatea de cercetare în PNLM efectuată de către colaboratori externi ai APNLM se
va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNLM.
(3) APNLM elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică, care se supune spre
aprobare Consiliului Ştiinţific.
(4) Activităţile de cercetare ştiinţifică în PNLM efectuate de colaboratori externi se vor
desfăşura pe bază de contracte de cercetare cu APNLM.
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(5) APNLM va iniţia atunci când este cazul acţiuni de repopulare cu specii de plante
şi animale dispărute pe baza unor studii avizate de CŞ şi CMN.
(6) Introducerea de specii exotice (specii care nu apar şi care nu au existat nici în
trecut în mod natural pe suprafaţa PNLM) este interzisă.
(7) Reconstrucţia naturală a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu
ştiinţific avizat de CŞ şi aprobat de Comisia Pentru Proptecţia Monumentelor Naturii
din cadrul Academiei Române.
(8) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează
integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe
baza unei documentaţii avizate de CŞ.

Turism, reguli de vizitare
Art. 14.
(1) În Parcul Natural Lunca Mureşului sunt permise activităţi de turism şi de educaţie,
cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului, potrivit prezentului regulament.
(2) Circulaţia vehiculelor cu motor este permisă în interiorul PNLM numai pe
drumurile forestiere sau alte drumuri publice stabilite, până în dreptul indicatoarelor
sau barierelor care le limitează accesul; este interzis circulaţia cu mijloace motorizate
pe drumurile agricole, cu excepţia proprietarilor şi administratorilor acestor terenuri;
(3) Accesul mijloacelor de transport cu tonaj superior celui reglementat la intrarea în
Pădurea Ceala se face doar cu aprobarea Administraţiei Parcului Natural Lunca
Mureşului şi a Direcţiei Silvice Arad şi contra cost, în funcţie de perioada solicitată.
(4) Comercializarea de produse alimentare în zonele de protecţie integrală sau
management durabil din PNLM în alte locuri decât campingurile sau cabanele
autorizate este permisă numai cu acordul scris al APNLM şi cu respectarea legislaţiei
în vigoare privind comercializarea produselor alimentare şi evacuarea deşeurilor.
(5) Este interzisă utilizarea de topoare, macete, ferăstraie, mijloace mecanice de
tăiere etc. pentru tăierea materialului lemnos indiferent de starea în care se găseşte
acesta (excepţie cei care deţin autorizaţii de exploatare) pentru a fi utilizat ca lemn de
foc la locul de popas.
(6) Lansarea la apă a ambarcaţiunilor de agrement se va face numai din locuri
special amenajate şi semnalizate în acest scop.
(7) Amenajările turistice construite de administraţia ariei protejate sunt locuri publice
şi ca urmare este interzisă monopolizarea acestora.
(8) Este interzisă abandonarea de animale de companie în aria protejată.
(9) Este interzisă apropierea de maluri şi debarcarea pe plaje în perioada 1 martie –
1 iunie, când are loc cuibărirea păsărilor limicole;
(10) Este interzisă utilizarea accesului betonat de la Centrul de vizitare Ceala pentru
deprinderea şofatului.
(11) Excursiile de grup în PNLM, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară
numai cu participarea unui ghid specializat al PNLM; orice activitate turistică şi de
agrement în Parcul Natural Lunca Mureşului se desfăşoară doar cu avizul prealabil al
APNLM.
(12) Animalele sălbatice pot fi periculoase; vizitatorii să nu se apropie la o distanţă
mai mică de 25 m de ele; hrănirea animalelor sălbatice nu este permisă.
(13) Este interzisă aprinderea focului în aria protejată în vetrele de foc amenajate,
după ora 20, cu excepţia locurilor de campare.
(14) Este interzisă parcurgerea traseelor de biciclete cu mijloace motorizate, în afara
administratorilor pădurii sau a firmelor care deţin autorizaţii de exploatare;
(15) În interiorul parcului este interzisă folosirea petardelor. Este interzis accesul în
parc cu arme cu aer comprimat, arcuri, arbalete sau alte arme letale, cu excepţia
vânătorilor autorizate sau a angajaţilor administratorilor fondurilor de vânătoare.
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(16) Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative,
se face numai cu aprobarea APNLM,după consultarea prealabilă a proprietarilor
terenurilor respective sau a administratorilor acestor terenuri.
(17) Este interzis accesul cu ATV sau alte mijloace motorizate tip „all terrain vehicle”
în zona Ceala din Parcului Natural Lunca Mureşului, cu excepţia unor cazuri bine
justificate.
(18) Camparea pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureşului se reglementează
astfel:
Camparea este permisă numai în locuri desemnate şi semnalizate de Administraţia
Parcului;
a) Folosirea locului de campare se face cu respectarea regulamentul intern privind
locul de campare, afişat la intrarea în camping;
b) Săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă;
c) Este interzisă camparea în zonele de conservare integrală a PNLM.
(22) Aprinderea focului de către turişti (vizitatori) pe teritoriul Parcului Natural Lunca
Mureşului se reglementează astfel:
a. aprinderea şi folosirea focului este permisă doar în vetrele special amenajate în
acest scop; doar lemnele uscate şi căzute pot fi folosite pentru foc;
b. pentru încălzit se poate folosi numai focul la instalaţii tip Primus, grătare metalice
cu locaş pentru folosirea focului.
c. este strict interzis tăierea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
d. este interzisă deteriorarea vetrelor de foc.
(23) Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Natural Lunca Mureşului se
reglementează astfel:
a. turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării
Parcului; deşeurile vor fi evacuate în afara parcului în locuri special amenajate pentru
colectare sau în containerele special destinate amplasate la intrările în Parc;
b. este interzisă debarasarea deşeurilor care provin din alte activităţi decât cele
turistice în containerele amplasate în zona de agrement Ceala;
c. responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la spaţiile de cazare şi masă
din interiorul ariei protejate, cu respectarea condiţiilor legale, revine gestionarilor
cabanelor în cauză.
(24) Folosirea radiourilor, casetofoanelor a altor instrumente muzicale precum şi a
vocilor personale într-o manieră care provoacă deranjarea liniştii naturii şi deranjarea
celorlalţi turişti este interzisă în PNLM. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri,
concursuri sportive, tabere etc., cei interesaţi vor cere aprobarea APNLM. Vizitatorii
nu vor genera zgomote de natura să deranjeze persoanele din jur (alţi vizitatori sau
rezidenţi ). Instalaţiile audio sau generatoarele vor fi oprite între orele 22-07.
(25) Este interzisă sculptarea, gravarea, scrierea sau vopsirea arborilor,
împrejmuirilor, barierelor, amenajărilor turistice sau a altor dotări ale parcului.
(26) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau
lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de
către alte persoane; de asemenea este interzisă deteriorarea vegetaţiei lemnoase
prin legare, perforare, îndoire etc.
(27) Actele de vandalism, luptele, consumul şi traficul de droguri, propaganda,
cerşetoria, sunt interzise pe raza parcului; persoanele surprinse in astfel de ipostaze
vor fi predate autorităţilor competente.
(28) Abandonarea vehiculelor in raza parcului este interzisa; ele se vor ridica şi
transporta pe cheltuiala proprietarului sau a celui care le-a abandonat.
(29) Circulaţia vehiculelor cu motor aferente activităţii de exploatare şi transport a
masei lemnoase nu este permisă pe traseele desemnate pentru circulaţia bicicletelor
în perioadele cu umiditate excesiva; excepţie o constituie porţiunile de traseu de
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biciclete care se suprapun drumurilor publice sau celor de exploatare agricolă.
(30) Arborii sau arbuştii limitrofi traseelor de biciclete, cu marcaj turistic, se
exceptează de la tăiere.
(31) Aterizarea elicopterelor în PNLM fără autorizaţie prealabilă scrisă nu este
permisă decât în cazuri de extremă urgenţă.
(32) Accesul animalelor de companie în aria protejată (zona de extravilan) se face
doar cu ţinerea lor sub control tot timpul; animalele de companie vor fi ţinute
permanent sub observaţie de către proprietarul lor, astfel încât sa nu deranjeze
persoanele din jur şi să interacţioneze cu vânatul.
(33) Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele
turistice; de asemenea este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al
APNLM, loc îngrădit, pieţe de monitoring etc., unde un panou informativ notifică
intrarea interzisă.
(34) Este interzisă degradarea observatoarelor, adăposturilor, podeţelor, sau a
oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul ariei protejate.
(35) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este permisă în
PNLM; cei interesaţi pot obţine permis de la APNLM, contra plăţii tarifului aprobat.
(36) Spălarea autovehiculelor pe teritoriul PNLM în afara zonelor special desemnate
din zona de dezvoltare durabilă nu este permisă; folosirea oricăror substanţe chimice
(inclusiv substanţe pe bază de detergenţi) pe teritoriul PNLM nu este permisă.
(37) Este interzisă circulaţia ambarcaţiunilor cu motor cu o viteză mai mare de
35km/oră pe teritoriul PNLM. Viteza acestora se reduce la 5km/oră în momentul
trecerii (de la 100 m depărtare) pe lângă alte ambarcaţiuni cu motor sau fără motor.
(38) Este interzis accesul cu câini în zona de protecţie integrală;
(39) Este interzis folosirea SkiJet-urilor în Parcul Natural Lunca Mureşului.
(40) Este interzisă blocarea căilor de acces pentru biciclete prin orice mijloc care
duce la imposibilitatea sau restricţionarea trecerii prin anumite locaţii.
(41) Este interzis accesul cu mijloace motorizate sau staţionarea pe plajele de-a
lungul Râului Mureş.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 15.
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 16.
Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNLM precum şi de
către împuterniciţi ai APNLM. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va
dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi pe
panourile informative de la intrările în Parc.
Art. 17.
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin Regulament se face de
către personalul APNLM, de către împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Control,
(Garda Naţională de Mediu, Autorităţii Publice Centrale şi Teritoriale care răspunde
de Silvicultură şi Agricultură.
Art. 18.
APNLM are obligativitatea de a sesiza instituţiile abilitate despre toate încălcările
prezentului regulament a căror soluţionare nu ţine de competenţa administraţiei
parcului.
Art. 19.
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Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNLM, şi cu avizul
consiliilor ştiinţifice, consiliilor consultative de administrare şi al Agenţiei Naţionale
pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
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Anexa nr.3.2. Propunere Regulament Cromatic Pecica
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Anexa nr.3.3. Zone funcționale, cu regimuri de înălțime aferente,
pentru încadrarea în servituțile aeronautice

Orașul PECICA
ZONIFICAREA TERENURILOR NOI REGIM DE

ÎNĂLȚIME
ÎNĂLȚIME

(m)
ZONE

C – Zone centrale
1 CS – zona de centru secundar de

cartier
S+P+4E+R 22

2 CN – zona de nucleu secundar urban S+P+6E+R 28

M – Zone mixte
3 MDP – zona mixtă cu regim de

construire deschis, adiacentă
principalelor artere de trafic

S+P+2E 15

4 MDL – zona mixtă cu regim de
construire deschis, adiacentă
arterelor de importanță locală

S+P+2E 15

L – Zone pentru locuințe
5 LC_m – subzona pentru locuințe

colective mici
P+2E+M 15

6 LI_U (PUZ) – subzone pentru locuințe
individuale (pe care este aprobat un
PUZ)

P+1E+M 13,5

7 LI_R (AI) – subzona pentru locuințe
individuale, rurale (cu aspect de
așezări informale)

P+1E+M 13,5

8 LT_L – subzona pentru locuințe de
vacanță și weekend

P+1E+M 13,5

IS - Zone pentru instituții și servicii
9 ISP_I – subzona pentru isntituții și

servicii publice și de interes public în
clădiri dedicate situate izolat și în afra
zonelor centrale

P+2E 15

10 ISC (PUZ) – zona pentru activități
economice de tip comercial – en
detail – desfășurate în unități de mari
dimensiuni – big box (pe care este
aprobat un PUZ)

P+2E 20

11 IST (PUZ) – zona pentru activități
economice terțiare (pe care este
aprobat un PUZ)

P+2E 15

12 IST_SV – subzona pentru activități
economice de tip terțiar și agrement

P+2E 15

ID – Zone pentru unități industrial și depozitare
13 ID/PUZ – zona pentru unități

industriale și depozitare, pe care este
aprobat PUZ

P+2E 16

14 ID_EX – zone pentru activități
extractive (hidrocarburi)

- 10

A – Zone pentru unități agricole și zootehnice
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15 AA (PUZ) – zona pentru unități
agricole (pe care este aprobat un
PUZ)

P+2E 15

16 AZ – zona pentru unități zootehnice P 5

17 AM – zona de unități mixte agro-
zootehnice

P+2E 15

CC – Zone pentru căi de comunicație și construcții aferente
18 CCR – zona de căi de comunicație

rutieră și transporturi
P+2E 15

19 CCA – zona de căi de comunicație
aeriană și construcții aferente

- -

SV – Zone pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și
agrement
20 SVP – zona verde pentru parcuri

grădini publice, scuaruri cu acces
public nelimitat

P 5

21 SVE – zona verde de protecție a
apelor sau cu rol de culuar ecologic

P 5

22 SVPR – zonă verde de protecție față
de infrastructura majoră, plantații cu
rol de protecție sanitară și
reconstrucție ecologică

P 5

23 SVS – zona pentru complexe și dotări
sportive publice sau/și private

P+2E 15

24 SVA - zona verde pentru agrement
public sau/și privat

P+2E 15

TDS – Zone pentru destinații speciale
25 TDS-MAPN – zona pentru destinații

speciale MAPN
P+2E 15

26 TDS-MAI – zona pentru destinații
speciale MAI

P+2E 15

GC – Zone pentru gospodărie comunală
27 GCC – zona pentru cimitire P 5

TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară
28 TEAC – zona pentru alimentare cu

apă și canalizări
P 5

29 TEET (_I) – zona pentru echipare cu
energie electrică și telecomunicații
(individuale, în zone cu alt caracter)

P 5

30 TEPR – zona pentru diguri de
protecție împtriva inundațiilor

- 5

TAI – Zone pentru terenuri agricole în intravilan
31 TAI – zona pentru terenuri agricole în

intravilan
P 5

U – Zone pentru urbanizare
32 U_MDL – zona de urbanizare mixtă

cu regim de construire deschis,
adiacentă arterelor de importanță
locală

S+P+2E 15
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33 U_LG – zona de urbanizare pentru
locuințe generale mici

P+2E 15

34 U_LI_U – zona de urbanizare pentru
locuințe individuale urbane

P+2E 15

35 U_IST – zonă de urbanizare pentru
activități economice de tip terțiar

P+2E 15

36 U_ID – zone de urbanizare pentru
unități industriale și depozitare

P+2E 20

37 U_PA – zona de urbanizare pentru
parc mixt de activități productive
(industriale, servicii și agricole)

P+2E 25

38 U_AA – zona de urbanizare pentru
unități agricole

P+2E 15

39 U_CCR_S – zona de urbanizare
pentru dotări de transport rutier

P+2E 15

40 U_SVP – zona de urbanizare pentru
parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat

P 5

41 U_SVA – zona de urbanizare pentru
agrement public sau/și privat

P+2E 15

42 U_SVA_IS – zona de urbanizare cu
caracter mixt pentru agrement public
sau/și privat și servicii

P+2E 15

ZNP – Zone naturale protejate în intravilan
43 ZNP_LI_R – subzona pentru locuințe

individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter rural suprapuse peste zone
naturale protejate

P+1E+M 13,5

44 ZNP_ID_EX – zonă pentru activități
extractive (hidrocarburi), suprapuse
peste zone naturale protejate

- 10

45 ZNP_AA – zona pentru unități
agricole, suprapuse peste zone
naturale protejate

P+2E 15

46 ZNP_AF – zona de unități forestiere
(silvice), suprapuse peste zone
naturale protejate

P+1E+M 13,5

47 ZNP_TEPR – zona pentru dotări
tehnico-edilitare de protecție (diguri,
baraje, etc), suprapuse peste
naturale protejate

- 5

48 ZNP_TAI – zone de terenuri agricole
în intravilan, suprapuse peste zone
naturale protejate

P 5

ZCP – Zone construite protejate în intravilan
49 ZCPC_A – zona de ansambluri

construite în zona centrală suprapuse
peste aria construită protejată

S+P+2E 15

50 ZCPC_M – subzona de monumente
izolate protejate în zona centrală
suprapuse peste aria construită

P+2E 15
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protejată
51 ZCPC_LC_M – subzona pentru

locuințe colective medii (max P+3E)
în zona centrală suprapuse peste aria
construită protejată

P+3E+M 22

52 ZCPC_SVP – subzona pentru
parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat în zona
centrală suprapuse peste aria
construită protejată

- 5

53 ZCPC_SVS – subzona pentru
complexe și dotări sportive publice
sau/și private în zona centrală
suprapuse peste aria construită
protejată

P+2E 15

54 ZCPC_TDS_MAI – subzona pentru
destinații speciale MAI

P+2E 15

55 ZCP_TE – zona pentru echipare
tehnico-edilitară, suprapuse peste
zone construite protejate in intravilan
(situri arheologice)

P 5

56 ZCP_U_ID – zona pentru unități
industriale și depozitare propuse spre
urbanizare, suprapuse peste zone
construite protejate in intravilan (situri
arheologice)

P+2E 20

Localitatea Turnu
ZONIFICAREA TERENURILOR NOI REGIM DE

ÎNĂLȚIME
ÎNĂLȚIME

(m)
ZONE

C – Zona centrală (în afara ZCP)
1 C – zona centrală a localității P+2E 15

LI – Zona pentru locuințe individuale
2 LI_R – subzona pentru locuințe

individuale, rurale
P+1E+M 13,5

IS – Zone pentru instituții și servicii
3 ISP_I – subzona pentru instituții și

servicii publice și de interes public în
clădiri dedicate situate izolat și în
afara zonelor centrale

P+2E 15

4 IST – zonă pentru activități
economice de tip terțiar

P+2E 15

ID – Zone pentru unități industriale și depozitare
5 ID_PUZ – zona pentru unități

industriale și depozitare pe care s-a
aprobat un PUZ

P+2E 16

A – Zona pentru unități agricole
6 AA – Zona de unități agricole P+2E 15
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CC – Zone pentru căi de comunicație și transporturi
7 CCR_S – zona pentru dotări de

transport rutier
P+2E 15

SV – Zone pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și
agrement
8 SVP – zonă verde pentru parcuri,

grădini publice şi scuaruri cu acces
public nelimitat

P 5

9 SVS – zonă verde pentru dotări
sportive publice sau/și private

P 5

10 SVA - zona verde pentru agrement
public sau/și privat

P+2E 15

TDS – zona de terenuri pentru destinații speciale
11 TDS_MAI – zona pentru destinații

speciale MAI
P+1E 10

GC – Zone pentru gospodărie comunală
12 GCC – zonă pentru cimitire P 5

TE – Zone pentru echipare tehnico-edilitară
13 TE_PUZ – zona pentru echipare

edilitară pe care s-a aprobat un PUZ
P 5

14 TEET_I – zona pentru
telecomunicații, situată în zone cu alt
caracter

P 5

U – Zone pentru urbanizare
15 U_LI_R – zona de urbanizare pentru

locuințe individuale (izolate sau
cuplate) cu caracter rural

P+1E+M 13,5

16 U_IST – zona de urbanizare pentru
activități economice de tip terțiar

P+2E 15

17 U_ID – zona de urbanizare pentru
unități industriale și depozitare

P+2E 20

18 U_AA – zona de urbanizare pentru
unități agricole

P+2E 15

19 U_SVP – zona de urbanizare pentru
parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat

P 5

20 U_SVS – zona de urbanizare pentru
dotări sportive publice sau/și private

P+2E 15

21 U_SVA – zona de urbanizare pentru
agrement public sau/și privat

P+2E 15

ZNP – Zone naturale protejate în intravilan
22 ZNP_AA – zona pentru unități

agricole, suprapuse peste zone
naturale protejate

P+2E 15

23 ZNP_TE – zona pentru echipare
tehnico-edilitară, suprapusă peste
zone naturale protejate

P 5

ZCP – Zone construite protejate în intravilan
24 ZCPC_M – subzona de monumente

izolate protejate situate în zona
P+2E 15
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centrală
25 ZCPC_SVP – subzona pentru

parcuri, grădini publice şi scuaruri cu
acces public nelimitat situate în zona
centrală și suprapuse peste aria
construită protejată

P 5

26 ZCP_M – subzona de monumente
istorice protejate izolate

P+2E 15

Localitatea Sederhat
ZONIFICAREA TERENURILOR NOI REGIM DE

ÎNĂLȚIME
ÎNĂLȚIME

(m)
ZONE

C – Zone centrale
1 C – zona centrală a localității P+2E 15

LI – Zone pentru locuințe individuale
2 LI_R – zona pentru locuințe

individuale (izolate sau cuplate) cu
caracter rural

P+1E+M 13,5

ID – Zone pentru unități industriale și depozitare
3 ID – zona pentru unități industriale și

depozitare
P+2E 16

4 ID_EX – zona pentru unități extractive
(hidrocarburi)

- 10

A – Zone pentru unități agricole
5 AA – zona pentru unități agricole P+2E 15

6 AM – zona pentru unități mixte, agro-
zootehnice

P+2E 15

CC – Zone pentru cai de comunicație și transporturi
7 CCR_S – zona pentru dotări de

transport rutier
P+2E 15

GC – Zone pentru gospodărie comunală
8 GCC – zona pentru cimitire P 5

U – Zone pentru urbanizare
9 U_LI_R – zona de urbanizare pentru

locuințe individuale (izolate sau
cuplate) cu caracter rural

P+1E+M 13,5

10 U_IST - zonă de urbanizare pentru
activități economice de tip terțiar

P+2E 15

Localitatea Bodrogu Vechi
ZONIFICAREA TERENURILOR NOI REGIM DE

ÎNĂLȚIME
ÎNĂLȚIME

(m)
ZONE

ZNP – Zone naturale protejate în intravilan
1 ZNP_LT_L – zona pentru locuințe de

vacanță și weekend, situate în zone
naturale protejate

P+1E 10

2 ZNP_ISP_A – zona pentru servicii de P+1E+M 13,5
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interes public, constituite în
ansambluri independente (schitul Sf
Cuvioasa Paraschiva), situate în zone
naturale protejate

3 ZNP_AA – zona pentru unități
agricole, situate în zone naturale
protejate

P+2E 15

4 ZNP_AF – zona pentru unități silvice,
situate în zone naturale protejate

P+1E+M 13,5

5 ZNP_SVP – zona pentru parcuri şi
scuaruri cu acces public nelimitat,
situate în zone naturale protejate

P 5

6 ZNP_SVE – zona verde de protecție
a apelor sau cu rol de culuar
ecologic, situate în zone naturale
protejate

P 5

7 ZNP_GCC – zona pentru cimitire (și
capele, clădiri administrative și anexe
ale cimitirelor) situate în zone
naturale protejate

P 5
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Anexa nr.3.4. Zone de protecție ale monumentelor istorice existente și propuse

- AR–I-s-A-00448- Situl arheologic de la Pecica, oraş Pecica, “Şanţul Mare”,
punct “Şanţul Mare”:

at point  X=189957.1592  Y=525795.8974  Z=   0.0000
at point  X=189887.0010  Y=525731.2400  Z=   0.0000
at point  X=189855.1550  Y=525702.9290  Z=   0.0000
at point  X=189760.0980  Y=525618.4230  Z=   0.0000
at point  X=189741.9390  Y=525602.4180  Z=   0.0000
at point  X=189718.8650  Y=525582.7850  Z=   0.0000
at point  X=189717.8220  Y=525581.7548  Z=   0.0000
at point  X=189704.5290  Y=525568.6250  Z=   0.0000
at point  X=189685.7280  Y=525555.1810  Z=   0.0000
at point  X=189670.1320  Y=525538.5350  Z=   0.0000
at point  X=189658.3206  Y=525531.8962  Z=   0.0000
at point  X=189656.7900  Y=525530.1890  Z=   0.0000
at point  X=189637.2100  Y=525508.3500  Z=   0.0000
at point  X=189608.5300  Y=525473.6100  Z=   0.0000
at point  X=189574.7300  Y=525437.2100  Z=   0.0000
at point  X=189546.7300  Y=525407.5200  Z=   0.0000
at point  X=189520.6300  Y=525379.8700  Z=   0.0000
at point  X=189503.6340  Y=525360.5760  Z=   0.0000
at point  X=189461.6960  Y=525312.9690  Z=   0.0000
at point  X=189411.3890  Y=525255.8680  Z=   0.0000
at point  X=189392.7170  Y=525234.6760  Z=   0.0000
at point  X=189345.1600  Y=525184.6200  Z=   0.0000
at point  X=189328.3357  Y=525164.1469  Z=   0.0000
at point  X=189317.6900  Y=525151.4460  Z=   0.0000
at point  X=189306.8300  Y=525138.4900  Z=   0.0000
at point  X=189234.4570  Y=525062.0400  Z=   0.0000
at point  X=189204.7020  Y=525028.9590  Z=   0.0000
at point  X=189180.8850  Y=525002.4800  Z=   0.0000
at point  X=189163.5790  Y=524980.8410  Z=   0.0000
at point  X=189138.2350  Y=524949.1510  Z=   0.0000
at point  X=189099.0330  Y=524900.1310  Z=   0.0000
at point  X=189080.2190  Y=524880.1950  Z=   0.0000
at point  X=189080.2190  Y=524873.3310  Z=   0.0000
at point  X=189075.7940  Y=524863.7810  Z=   0.0000
at point  X=189067.9410  Y=524851.0340  Z=   0.0000
at point  X=189056.9800  Y=524840.7400  Z= 0.0000
at point  X=189045.3650  Y=524835.3470  Z=   0.0000
at point  X=189035.5310  Y=524828.9160  Z=   0.0000
at point  X=189024.7340  Y=524815.1890  Z=   0.0000
at point  X=189009.2840  Y=524799.3870  Z=   0.0000
at point  X=188960.6359  Y=524757.3223  Z=   0.0000
at point  X=189259.9168  Y=524573.0613  Z=   0.0000
at point  X=189349.4732  Y=524517.9232  Z=   0.0000
at point  X=189376.6438  Y=524501.1949  Z=   0.0000
at point  X=189633.7511  Y=524360.7739  Z=   0.0000
at point  X=189684.8757  Y=524332.8246  Z=   0.0000
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at point  X=189695.1685  Y=524326.4685  Z=   0.0000
at point  X=190060.0860  Y=524099.9229  Z=   0.0000
at point  X=190091.7410  Y=524054.1656  Z=   0.0000
at point  X=190145.8533  Y=524054.1655  Z=   0.0000
at point  X=190179.1063  Y=524041.1309  Z=   0.0000
at point  X=190239.6493  Y=524172.1806  Z=   0.0000
at point  X=190222.1642  Y=524185.4478  Z=   0.0000
at point  X=190218.7258  Y=524187.5644  Z=   0.0000
at point  X=190221.2671  Y=524190.6535  Z=   0.0000
at point  X=190236.8848  Y=524201.9637  Z=   0.0000
at point  X=190246.9316  Y=524212.8870  Z=   0.0000
at point  X=190259.8927  Y=524234.2141  Z=   0.0000
at point  X=190275.3009  Y=524256.9056  Z=   0.0000
at point  X=190279.1827  Y=524262.6223  Z=   0.0000
at point  X=190270.6750  Y=524276.1141  Z=   0.0000
at point  X=190270.3390  Y=524282.6560  Z=   0.0000
at point  X=190277.5760  Y=524300.2410  Z= 0.0000
at point  X=190307.3413  Y=524329.6361  Z=   0.0000
at point  X=190333.7764  Y=524378.5161  Z=   0.0000
at point  X=190356.8457  Y=524416.9137  Z=   0.0000
at point  X=190387.4401  Y=524446.2361  Z=   0.0000
at point  X=190418.3615  Y=524477.5785  Z=   0.0000
at point  X=190448.4596  Y=524497.6190  Z=   0.0000
at point  X=190476.5512  Y=524522.4191  Z=   0.0000
at point  X=190501.6520  Y=524555.1750  Z=   0.0000
at point  X=190539.4970  Y=524608.2020  Z=   0.0000
at point  X=190569.3260  Y=524687.2850  Z=   0.0000
at point  X=190902.3647  Y=525131.9788  Z=   0.0000
at point  X=190901.3337  Y=525140.0710  Z=   0.0000
at point  X=190129.5725  Y=525676.1386  Z=   0.0000

- AR–I-s-B-00449- Situl arheologic de la Pecica, oraş Pecica, „Şanţul Mic”,
punct „Şanţul Mic”:

at point  X=190557.8690  Y=526593.7830  Z=   0.0000
at point  X=190554.9100  Y=526561.1250  Z=   0.0000
at point  X=190559.5300  Y=526543.4950  Z=   0.0000
at point  X=190565.0943  Y=526522.2616  Z=   0.0000
at point  X=190584.4200  Y=526528.0600  Z=   0.0000
at point  X=190572.2900  Y=526497.5400  Z=   0.0000
at point  X=190569.1800  Y=526491.9000  Z=   0.0000
at point  X=190557.3000  Y=526479.4600  Z=   0.0000
at point  X=190548.5200  Y=526453.9100  Z=   0.0000
at point  X=190549.4000  Y=526426.9105  Z=   0.0000
at point  X=190548.4330  Y=526423.0781  Z=   0.0000
at point  X=190539.3110  Y=526386.9238  Z=   0.0000
at point  X=190538.4960  Y=526384.9730  Z=   0.0000
at point  X=190536.2610  Y=526379.6230  Z=   0.0000
at point  X=190525.0340  Y=526348.8590  Z=   0.0000
at point  X=190524.9390  Y=526343.0640  Z=   0.0000
at point  X=190524.8260  Y=526336.2070  Z=   0.0000
at point  X=190517.1440  Y=526320.2370  Z=   0.0000
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at point  X=190501.3640  Y=526298.7090  Z=   0.0000
at point  X=190584.0770  Y=526248.2610  Z=   0.0000
at point  X=190595.2848  Y=526238.6289  Z=   0.0000
at point  X=190580.4600  Y=526221.3790  Z=   0.0000
at point  X=190746.9720  Y=526077.1610  Z=   0.0000
at point  X=190763.6558  Y=526045.0460  Z=   0.0000
at point  X=190766.8910  Y=526034.8840  Z=   0.0000
at point  X=190772.8661  Y=526031.7647  Z=   0.0000
at point  X=191182.3512  Y=525950.3766  Z=   0.0000
at point  X=191192.3104  Y=525941.6502  Z=   0.0000
at point  X=191212.4080  Y=525922.4700  Z=   0.0000
at point  X=191252.4730  Y=525866.1340  Z=   0.0000
at point  X=191303.6110  Y=525815.0490  Z=   0.0000
at point  X=191381.8220  Y=525734.9160  Z=   0.0000
at point  X=191468.4760  Y=525645.9890  Z=   0.0000
at point  X=191486.1230  Y=525637.1740  Z=   0.0000
at point  X=191516.1240  Y=525638.9370  Z=   0.0000
at point  X=192030.5764  Y=525793.7626  Z=   0.0000
at point  X=191995.7791  Y=525909.3866  Z= 0.0000
at point  X=192712.3097  Y=526143.8033  Z=   0.0000
at point  X=192945.1792  Y=526752.9124  Z=   0.0000
at point  X=192950.2676  Y=526759.5409  Z=   0.0000
at point  X=193065.2488  Y=526903.5567  Z=   0.0000
at point  X=193072.7623  Y=526911.0510  Z=   0.0000
at point  X=193077.1333  Y=526906.6688  Z=   0.0000
at point  X=193091.0880  Y=526901.4322  Z=   0.0000
at point  X=193112.8057  Y=526905.6440  Z=   0.0000
at point  X=193130.8807  Y=526916.0984  Z=   0.0000
at point  X=193140.8927  Y=526926.2786  Z=   0.0000
at point  X=193149.2955  Y=526938.4234  Z=   0.0000
at point  X=193153.5565  Y=526950.1405  Z=   0.0000
at point  X=193154.7523  Y=526964.7305  Z=   0.0000
at point  X=193153.8679  Y=526986.5991  Z=   0.0000
at point  X=193154.2444  Y=526998.3900  Z=   0.0000
at point  X=193159.4126  Y=527010.1771  Z=   0.0000
at point  X=193170.4796  Y=527018.6278  Z=   0.0000
at point  X=193181.6605  Y=527023.0096  Z=   0.0000
at point  X=193207.6910  Y=527021.7207  Z=   0.0000
at point  X=193226.0669  Y=527017.0613  Z=   0.0000
at point  X=193237.5346  Y=527012.5719  Z=   0.0000
at point  X=193253.9779  Y=527003.8402  Z=   0.0000
at point  X=193266.3179  Y=526996.3108  Z=   0.0000
at point  X=193274.9466  Y=526985.7525  Z=   0.0000
at point  X=193287.0405  Y=526972.8614  Z=   0.0000
at point  X=193296.4465  Y=526966.6534  Z=   0.0000
at point  X=193314.2596  Y=526958.9323  Z=   0.0000
at point  X=193315.5230  Y=526964.5770  Z= 0.0000
at point  X=193340.9830  Y=527078.3280  Z=   0.0000
at point  X=193344.3569  Y=527098.3550  Z=   0.0000
at point  X=193358.4907  Y=527170.6474  Z=   0.0000
at point  X=193359.2582  Y=527174.5731  Z=   0.0000
at point  X=193375.1836  Y=527169.8285  Z=   0.0000
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at point  X=193050.4350  Y=527696.6490  Z=   0.0000
at point  X=193021.8730  Y=527682.5590  Z=   0.0000
at point  X=193014.1510  Y=527678.7490  Z=   0.0000
at point  X=193006.3200  Y=527674.8860  Z=   0.0000
at point  X=192993.5400  Y=527668.5810  Z=   0.0000
at point  X=192991.4330  Y=527667.5420  Z=   0.0000
at point  X=192977.0960  Y=527660.4690  Z=   0.0000
at point  X=192940.2600  Y=527642.2970  Z=   0.0000
at point  X=192929.6470  Y=527637.0610  Z=   0.0000
at point  X=192901.8022  Y=527623.3240  Z=   0.0000
at point  X=192891.2660  Y=527643.5660  Z=   0.0000
at point  X=192660.3380  Y=528087.2220  Z=   0.0000
at point  X=192627.0044  Y=528068.6922  Z=   0.0000
at point  X=192485.8560  Y=527988.7740  Z=   0.0000
at point  X=192394.7362  Y=527937.1817  Z=   0.0000
at point  X=192327.1560  Y=527898.9180  Z=   0.0000
at point  X=192263.2400  Y=527861.7720  Z=   0.0000
at point  X=192206.9530  Y=527831.6600  Z=   0.0000
at point  X=192046.1400  Y=527745.6310  Z=   0.0000
at point  X=192022.5850  Y=527733.0300  Z=   0.0000
at point  X=191835.5210  Y=527632.9570  Z=   0.0000
at point  X=191751.8660  Y=527588.2050  Z=   0.0000
at point  X=191740.7930  Y=527582.2810  Z=   0.0000
at point  X=191671.3208  Y=527545.1159  Z=   0.0000
at point  X=191559.1650  Y=527485.1160  Z=   0.0000
at point  X=191530.3210  Y=527469.6860  Z=   0.0000
at point  X=191516.1320  Y=527462.0950  Z=   0.0000
at point  X=191538.8101  Y=527418.5260  Z=   0.0000
at point  X=190662.5324  Y=526932.7704  Z=   0.0000
at point  X=190659.7626  Y=526931.7195  Z=   0.0000
at point  X=190665.5042  Y=526919.2979  Z=   0.0000
at point  X=190683.2367  Y=526888.2424  Z=   0.0000
at point  X=190694.1549  Y=526869.1209  Z=   0.0000
at point  X=190704.4415  Y=526852.6934  Z=   0.0000
at point  X=190707.9264  Y=526847.2050  Z=   0.0000
at point  X=190712.1393  Y=526842.9614  Z=   0.0000
at point  X=190711.2320  Y=526836.1507  Z=   0.0000
at point  X=190725.7930  Y=526815.6760  Z=   0.0000
at point  X=190676.9300  Y=526789.2600  Z=   0.0000
at point  X=190638.0860  Y=526755.6970  Z=   0.0000
at point  X=190608.0050  Y=526720.0230  Z=   0.0000
at point  X=190587.9860  Y=526683.1070  Z=   0.0000
at point  X=190574.9650  Y=526651.6070  Z=   0.0000
at point  X=190569.1110  Y=526640.7190  Z=   0.0000
at point  X=190557.8690  Y=526593.7830  Z=   0.0000

- AR–II-m-B-21120- Biserica Romano-Catolică Preasfânta Treime, oraş Pecica,
jud. Arad:

at point  X=196136.4090  Y=525044.1390  Z=   0.0000
at point  X=196132.1270  Y=525045.5470  Z=   0.0000
at point  X=196104.2210  Y=525055.5330  Z=   0.0000
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at point  X=196095.0179  Y=525059.0895  Z=   0.0000
at point  X=196096.3560  Y=525062.7540  Z=   0.0000
at point  X=196096.1640  Y=525062.7940  Z=   0.0000
at point  X=196092.2620  Y=525063.6150  Z=   0.0000
at point  X=196081.8140  Y=525065.8130  Z=   0.0000
at point  X=196074.8960  Y=525066.9600  Z=   0.0000
at point  X=196056.9880  Y=525069.0890  Z=   0.0000
at point  X=196029.9040  Y=525073.4030  Z=   0.0000
at point  X=196030.0940  Y=525056.3570  Z=   0.0000
at point  X=196026.9350  Y=525026.3610  Z=   0.0000
at point  X=196025.2580  Y=525022.1540  Z=   0.0000
at point  X=196004.9840  Y=525030.6550  Z= 0.0000
at point  X=195992.2340  Y=524991.5800  Z=   0.0000
at point  X=195988.8730  Y=524993.2430  Z=   0.0000
at point  X=195982.7960  Y=524972.5090  Z=   0.0000
at point  X=195978.5800  Y=524975.9506  Z=   0.0000
at point  X=195973.3670  Y=524979.9040  Z=   0.0000
at point  X=195972.4640  Y=524980.5881  Z=   0.0000
at point  X=195966.1870  Y=524984.1700  Z=   0.0000
at point  X=195947.6750  Y=524950.3020  Z=   0.0000
at point  X=195968.3810  Y=524938.6975  Z=   0.0000
at point  X=195997.8720  Y=524923.3210  Z=   0.0000
at point  X=195989.5730  Y=524904.7060  Z=   0.0000
at point  X=195986.6420  Y=524898.0490  Z=   0.0000
at point  X=195984.9560  Y=524894.3400  Z=   0.0000
at point  X=195980.2640  Y=524883.5610  Z=   0.0000
at point  X=195999.1130  Y=524872.7210  Z=   0.0000
at point  X=196013.5680  Y=524866.4860  Z=   0.0000
at point  X=196013.4090  Y=524866.1730  Z=   0.0000
at point  X=196019.8300  Y=524863.4030  Z=   0.0000
at point  X=196025.9010  Y=524860.8210  Z=   0.0000
at point  X=196028.4680  Y=524863.4530  Z=   0.0000
at point  X=196028.7650  Y=524864.0840  Z=   0.0000
at point  X=196031.6920  Y=524862.9880  Z=   0.0000
at point  X=196035.6835  Y=524861.4834  Z=   0.0000
at point  X=196043.0249  Y=524858.7785  Z=   0.0000
at point  X=196044.7934  Y=524862.6396  Z=   0.0000
at point  X=196045.7537  Y=524864.4902  Z=   0.0000
at point  X=196050.6900  Y=524875.3020  Z=   0.0000
at point  X=196051.1490  Y=524875.8620  Z= 0.0000
at point  X=196054.0040  Y=524874.5650  Z=   0.0000
at point  X=196053.1770  Y=524872.5380  Z=   0.0000
at point  X=196071.0410  Y=524864.9180  Z=   0.0000
at point  X=196078.1730  Y=524879.2280  Z=   0.0000
at point  X=196102.2220  Y=524867.9140  Z=   0.0000
at point  X=196109.9020  Y=524885.1920  Z=   0.0000
at point  X=196120.6880  Y=524880.3780  Z=   0.0000
at point  X=196142.7050  Y=524870.8930  Z=   0.0000
at point  X=196148.1850  Y=524883.4220  Z=   0.0000
at point  X=196161.3090  Y=524877.6820  Z=   0.0000
at point  X=196176.7620  Y=524916.3160  Z=   0.0000
at point  X=196181.9180  Y=524928.5100  Z=   0.0000



579

at point  X=196188.9910  Y=524925.5030  Z=   0.0000
at point  X=196199.7140  Y=524950.9580  Z=   0.0000
at point  X=196183.7990  Y=524979.4880  Z=   0.0000
at point  X=196189.6940  Y=524994.2070  Z=   0.0000
at point  X=196203.4880  Y=525022.6950  Z=   0.0000
at point  X=196173.2770  Y=525037.4240  Z=   0.0000

- AR–II-m-B-21119- Biserica Ortodoxă Română ”Sfinții Trei Ierarhi”, oraş
Pecica, jud. Arad:

at point  X=196453.8930  Y=525576.5820  Z=   0.0000
at point  X=196447.6370  Y=525583.1360  Z=   0.0000
at point  X=196432.9870  Y=525592.5900  Z=   0.0000
at point  X=196428.6360  Y=525587.3630  Z=   0.0000
at point  X=196423.2750  Y=525589.8070  Z=   0.0000
at point  X=196419.6810  Y=525592.7790  Z=   0.0000
at point  X=196418.9720  Y=525594.4100  Z=   0.0000
at point  X=196418.0090  Y=525595.3970  Z=   0.0000
at point  X=196411.9100  Y=525601.5030  Z=   0.0000
at point  X=196407.5640  Y=525605.5640  Z=   0.0000
at point  X=196403.2310  Y=525607.7120  Z=   0.0000
at point  X=196381.6270  Y=525619.6560  Z=   0.0000
at point  X=196379.6130  Y=525621.0280  Z=   0.0000
at point  X=196373.6630  Y=525624.7810  Z=   0.0000
at point  X=196370.9060  Y=525619.0990  Z=   0.0000
at point  X=196361.8380  Y=525623.7050  Z=   0.0000
at point  X=196350.2560  Y=525629.5870  Z=   0.0000
at point  X=196331.3690  Y=525640.5650  Z=   0.0000
at point  X=196321.8800  Y=525645.0810  Z=   0.0000
at point  X=196310.4200  Y=525652.5440  Z=   0.0000
at point  X=196293.7710  Y=525622.7070  Z=   0.0000
at point  X=196277.8380  Y=525629.3720  Z=   0.0000
at point  X=196256.4222  Y=525602.6403  Z=   0.0000
at point  X=196254.9020  Y=525603.4680  Z=   0.0000
at point  X=196243.7030  Y=525590.3440  Z=   0.0000
at point  X=196276.4270  Y=525572.1660  Z=   0.0000
at point  X=196271.0100  Y=525550.5550  Z=   0.0000
at point  X=196260.4600  Y=525537.1030  Z=   0.0000
at point  X=196269.0296  Y=525534.6416  Z=   0.0000
at point  X=196274.8183  Y=525531.9783  Z=   0.0000
at point  X=196276.9810  Y=525531.0430  Z=   0.0000
at point  X=196282.5860  Y=525529.8030  Z=   0.0000
at point  X=196305.9214  Y=525521.4739  Z=   0.0000
at point  X=196326.3130  Y=525512.4180  Z=   0.0000
at point  X=196335.8550  Y=525505.3725  Z=   0.0000
at point  X=196337.5510  Y=525503.9260  Z=   0.0000
at point  X=196342.6094  Y=525500.0855  Z=   0.0000
at point  X=196345.6640  Y=525497.3190  Z= 0.0000
at point  X=196356.3805  Y=525487.6575  Z=   0.0000
at point  X=196361.4130  Y=525482.6300  Z=   0.0000
at point  X=196362.9180  Y=525481.0100  Z=   0.0000
at point  X=196367.3960  Y=525476.1890  Z=   0.0000
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at point  X=196367.8660  Y=525476.6890  Z=   0.0000
at point  X=196375.2820  Y=525470.1070  Z=   0.0000
at point  X=196380.3010  Y=525475.2780  Z=   0.0000
at point  X=196380.5090  Y=525475.0630  Z=   0.0000
at point  X=196385.3970  Y=525479.9330  Z=   0.0000
at point  X=196385.2040  Y=525480.1370  Z=   0.0000
at point  X=196388.9930  Y=525483.7307  Z=   0.0000
at point  X=196391.7420  Y=525486.3100  Z=   0.0000
at point  X=196392.1530  Y=525486.6960  Z=   0.0000
at point  X=196392.1050  Y=525486.9080  Z=   0.0000
at point  X=196402.9330  Y=525497.3250  Z=   0.0000
at point  X=196405.2450  Y=525499.5380  Z=   0.0000
at point  X=196413.5110  Y=525507.4510  Z=   0.0000
at point  X=196429.4053  Y=525523.5123  Z=   0.0000
at point  X=196432.6570  Y=525526.5280  Z=   0.0000
at point  X=196433.2350  Y=525525.9450  Z=   0.0000
at point  X=196441.6650  Y=525534.2860  Z=   0.0000
at point  X=196441.0580  Y=525534.8670  Z=   0.0000
at point  X=196444.3050  Y=525537.9110  Z=   0.0000
at point  X=196458.9720  Y=525550.9320  Z=   0.0000
at point  X=196464.9900  Y=525556.4980  Z=   0.0000
at point  X=196467.7980  Y=525559.0380  Z=   0.0000
at point  X=196469.6500  Y=525560.8760  Z=   0.0000
at point  X=196453.8930  Y=525576.5820  Z=   0.0000

- Pecica: Biserica Ortodoxă Sârbă, monument propus:

at point  X=196671.7388  Y=525805.3489  Z=   0.0000
at point  X=196691.3419  Y=525818.4770  Z=   0.0000
at point  X=196680.0491  Y=525833.4712  Z=   0.0000
at point  X=196704.8551  Y=525852.0215  Z=   0.0000
at point  X=196706.2301  Y=525856.2488  Z=   0.0000
at point  X=196723.9861  Y=525862.0347  Z=   0.0000
at point  X=196726.9536  Y=525863.0017  Z=   0.0000
at point  X=196751.1873 Y=525870.8985  Z=   0.0000
at point  X=196750.7920  Y=525869.9579  Z=   0.0000
at point  X=196761.4441  Y=525850.8309  Z=   0.0000
at point  X=196773.2795  Y=525830.1875  Z=   0.0000
at point  X=196780.5850  Y=525817.9054  Z=   0.0000
at point  X=196780.7153  Y=525818.0023  Z=   0.0000
at point  X=196788.7918  Y=525803.5826  Z=   0.0000
at point  X=196811.1728  Y=525761.7797  Z=   0.0000
at point  X=196838.2993  Y=525727.2523  Z=   0.0000
at point  X=196859.2996  Y=525715.9939  Z=   0.0000
at point  X=196865.0286  Y=525709.5477  Z=   0.0000
at point  X=196859.6910  Y=525703.4958  Z=   0.0000
at point  X=196854.0715  Y=525694.8153  Z=   0.0000
at point  X=196854.9250  Y=525693.7211  Z=   0.0000
at point  X=196835.9253  Y=525680.8002  Z=   0.0000
at point  X=196823.9775  Y=525672.4283  Z=   0.0000
at point  X=196808.5636  Y=525661.6277  Z=   0.0000
at point  X=196808.2728  Y=525661.4239  Z=   0.0000
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at point  X=196794.9334  Y=525658.9459  Z=   0.0000
at point  X=196787.1455  Y=525650.4007  Z=   0.0000
at point  X=196787.4012  Y=525650.1653  Z=   0.0000
at point  X=196783.8624  Y=525644.5969  Z=   0.0000
at point  X=196780.8303  Y=525641.2699  Z=   0.0000
at point  X=196772.9313  Y=525630.7996  Z=   0.0000
at point  X=196757.4293  Y=525609.9879  Z=   0.0000
at point  X=196747.5333  Y=525619.2980  Z=   0.0000
at point  X=196737.8034  Y=525628.1393  Z=   0.0000
at point  X=196737.3408  Y=525628.5036  Z=   0.0000
at point  X=196744.2514  Y=525637.5117  Z=   0.0000
at point  X=196730.5220  Y=525649.6246  Z=   0.0000
at point  X=196726.7121  Y=525653.3358  Z=   0.0000
at point  X=196719.9560  Y=525659.9133  Z=   0.0000
at point  X=196717.5639  Y=525662.3771  Z=   0.0000
at point  X=196717.7847  Y=525662.5887  Z=   0.0000
at point  X=196702.3939  Y=525678.6493  Z=   0.0000
at point  X=196647.3687  Y=525706.1368  Z=   0.0000
at point  X=196631.6835  Y=525726.1686  Z=   0.0000
at point  X=196629.9325  Y=525728.5641  Z=   0.0000
at point  X=196635.3053  Y=525732.4010  Z=   0.0000
at point  X=196613.6927  Y=525760.0971  Z=   0.0000
at point  X=196625.0128  Y=525768.5991  Z=   0.0000
at point  X=196635.0116  Y=525776.4055  Z=   0.0000
at point  X=196638.2176  Y=525778.9321  Z=   0.0000
at point  X=196638.3998  Y=525778.6864  Z=   0.0000
at point  X=196641.0940  Y=525780.7719  Z=   0.0000
at point  X=196641.4660  Y=525780.4793  Z=   0.0000
at point  X=196650.3890  Y=525788.3814  Z=   0.0000
at point  X=196664.8962  Y=525798.7656  Z=   0.0000

- Turnu: Biserica Romano-Catolică, cu parcul aferent, monument propus și o
parte din aria fostului castel Marczibanyi din nordul ei – monument propus:

at point  X=201205.8737  Y=535683.6745  Z=   0.0000
at point  X=200944.0592  Y=535570.9290  Z=   0.0000
at point  X=200946.9611  Y=535564.1903  Z=   0.0000
at point  X=200998.6446  Y=535455.3166  Z=   0.0000
at point  X=201000.5128  Y=535451.8028  Z=   0.0000
at point  X=201004.7240  Y=535443.4916  Z=   0.0000
at point  X=201032.4280  Y=535389.6037  Z=   0.0000
at point  X=201034.3998  Y=535383.4872  Z=   0.0000
at point  X=201039.8353  Y=535366.6267  Z=   0.0000
at point  X=201050.5496  Y=535340.9617  Z=   0.0000
at point  X=201062.2522 Y=535315.4608  Z=   0.0000
at point  X=201074.1949  Y=535291.0192  Z=   0.0000
at point  X=201085.8412  Y=535264.5295  Z=   0.0000
at point  X=201099.3038  Y=535236.7324  Z=   0.0000
at point  X=201123.6996  Y=535181.1653  Z=   0.0000
at point  X=201174.7017  Y=535204.0742  Z=   0.0000
at point  X=201194.6882  Y=535212.7783  Z=   0.0000
at point  X=201215.9992  Y=535222.6236  Z=   0.0000
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at point  X=201238.0117  Y=535232.3658  Z=   0.0000
at point  X=201277.8227  Y=535249.7755  Z=   0.0000
at point  X=201280.1841  Y=535250.7937  Z=   0.0000
at point  X=201288.3434  Y=535254.5619  Z=   0.0000
at point  X=201301.4430  Y=535260.1293  Z=   0.0000
at point  X=201306.6296  Y=535262.4200  Z=   0.0000
at point  X=201322.2761  Y=535269.3301  Z=   0.0000
at point  X=201322.5404  Y=535269.4523  Z=   0.0000
at point  X=201330.3255  Y=535273.0546  Z=   0.0000
at point  X=201345.8500  Y=535280.2381  Z=   0.0000
at point  X=201355.9265  Y=535284.9276  Z=   0.0000
at point  X=201379.1644  Y=535295.7425  Z=   0.0000
at point  X=201406.6175  Y=535307.9193  Z=   0.0000
at point  X=201413.8793  Y=535311.1403  Z=   0.0000
at point  X=201406.1721  Y=535327.8719  Z=   0.0000
at point  X=201404.9305  Y=535330.5673  Z=   0.0000
at point  X=201402.5367  Y=535336.0850  Z=   0.0000
at point  X=201386.0746  Y=535366.8276  Z=   0.0000
at point  X=201382.3736  Y=535382.2958  Z=   0.0000
at point  X=201367.0485  Y=535416.3268  Z=   0.0000
at point  X=201362.2689  Y=535426.8653  Z=   0.0000
at point  X=201358.7774  Y=535434.6289  Z=   0.0000
at point  X=201353.6252  Y=535445.9729  Z=   0.0000
at point  X=201351.3881  Y=535450.8987  Z=   0.0000
at point  X=201347.1775  Y=535460.3286  Z=   0.0000
at point  X=201346.8584  Y=535460.6017  Z=   0.0000
at point  X=201346.0381  Y=535462.6504  Z=   0.0000
at point  X=201344.3987  Y=535466.7446  Z=   0.0000
at point  X=201342.3561  Y=535471.2780  Z=   0.0000
at point  X=201339.0040  Y=535478.8663  Z=   0.0000
at point  X=201335.2039  Y=535487.4200  Z=   0.0000
at point  X=201331.2525  Y=535496.3109  Z=   0.0000
at point  X=201326.3572  Y=535507.1581  Z=   0.0000
at point  X=201322.3059  Y=535516.3239  Z=   0.0000
at point  X=201310.8906  Y=535542.0936  Z=   0.0000
at point  X=201299.9541  Y=535566.4555  Z=   0.0000
at point  X=201297.2813  Y=535572.5243  Z=   0.0000
at point  X=201292.3775  Y=535583.2527  Z=   0.0000
at point  X=201281.8947  Y=535606.9270  Z=   0.0000
at point  X=201277.4583  Y=535616.7511  Z= 0.0000
at point  X=201265.6777  Y=535643.9135  Z=   0.0000
at point  X=201258.1617  Y=535661.5672  Z=   0.0000
at point  X=201241.7661  Y=535699.6967  Z=   0.0000
at point  X=201219.0283  Y=535689.5042  Z=   0.0000

- Turnu: Biserica Ortodoxă Română, monument propus:

at point  X=201011.4252  Y=535809.5682  Z=   0.0000
at point  X=200980.5478  Y=535877.0184  Z=   0.0000
at point  X=200959.9816  Y=535891.9823  Z=   0.0000
at point  X=200956.4852  Y=535899.8977  Z=   0.0000
at point  X=200951.1321  Y=535912.0268  Z=   0.0000
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at point  X=200923.3249  Y=535974.9692  Z=   0.0000
at point  X=200924.7157  Y=535975.5836  Z=   0.0000
at point  X=200937.6828  Y=535981.6382  Z=   0.0000
at point  X=200951.0428  Y=535987.8763  Z=   0.0000
at point  X=200954.1113  Y=535989.2334  Z=   0.0000
at point  X=200975.7501  Y=535998.8037  Z=   0.0000
at point  X=200977.1729  Y=535999.4329  Z=   0.0000
at point  X=201002.9340  Y=536011.9328  Z=   0.0000
at point  X=200997.8411  Y=536024.4460  Z=   0.0000
at point  X=201038.0644  Y=536043.3291  Z=   0.0000
at point  X=201064.6252  Y=536055.7982  Z=   0.0000
at point  X=201074.1401  Y=536060.3627  Z=   0.0000
at point  X=201085.9775  Y=536065.8222  Z=   0.0000
at point  X=201116.8224  Y=536068.0535  Z=   0.0000
at point  X=201135.6009  Y=536076.6202  Z=   0.0000
at point  X=201196.4579  Y=536104.3832  Z=   0.0000
at point  X=201198.4182  Y=536100.3410  Z=   0.0000
at point  X=201208.2228  Y=536078.4521  Z=   0.0000
at point  X=201220.1791  Y=536051.7593  Z=   0.0000
at point  X=201228.5535  Y=536033.0633  Z=   0.0000
at point  X=201235.8700  Y=536016.7291  Z=   0.0000
at point  X=201245.2499  Y=535995.4235  Z=   0.0000
at point  X=201268.7812  Y=535947.5197  Z=   0.0000
at point  X=201278.4142  Y=535927.0483  Z=   0.0000
at point  X=201279.7016  Y=535924.3985  Z=   0.0000
at point  X=201288.8384  Y=535901.8165  Z=   0.0000
at point  X=201298.7405  Y=535879.1710  Z=   0.0000
at point  X=201299.4580  Y=535877.5302  Z=   0.0000
at point  X=201301.8826  Y=535871.9852  Z=   0.0000
at point  X=201308.6956  Y=535856.4044  Z=   0.0000
at point  X=201244.0842  Y=535827.3047  Z=   0.0000
at point  X=201223.5643  Y=535817.9996  Z=   0.0000
at point  X=201199.5979  Y=535797.7343  Z=   0.0000
at point  X=201157.0435  Y=535779.3898  Z=   0.0000
at point  X=201046.2882  Y=535733.4114  Z=   0.0000

- Turnu: Biserica Ortodoxă Sârbă, cu parcul aferent, monument propus:

at point  X=201381.8332  Y=535973.4176  Z=   0.0000
at point  X=201408.7901  Y=535984.7023  Z=   0.0000
at point  X=201408.3109  Y=535985.8469  Z=   0.0000
at point  X=201415.5074  Y=535988.8595  Z=   0.0000
at point  X=201420.5993  Y=535991.1944  Z=   0.0000
at point  X=201423.8272  Y=535992.6746  Z=   0.0000
at point  X=201429.2454  Y=535995.1592  Z=   0.0000
at point  X=201434.7185  Y=535997.6690  Z=   0.0000
at point  X=201455.3563  Y=536007.6567  Z=   0.0000
at point  X=201461.2768  Y=536010.3039  Z=   0.0000
at point  X=201468.3151  Y=536013.5064  Z=   0.0000
at point  X=201481.6191  Y=536019.5598  Z=   0.0000
at point  X=201508.9596  Y=536031.0944  Z=   0.0000
at point  X=201533.9673  Y=536041.9937  Z=   0.0000
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at point  X=201559.9924  Y=536052.2639  Z= 0.0000
at point  X=201586.3386  Y=536064.4147  Z=   0.0000
at point  X=201611.9615  Y=536075.7172  Z=   0.0000
at point  X=201632.3585  Y=536031.3459  Z=   0.0000
at point  X=201637.8537  Y=536019.3916  Z=   0.0000
at point  X=201642.9091  Y=536008.3293  Z=   0.0000
at point  X=201651.8199  Y=535987.5189  Z=   0.0000
at point  X=201657.8514  Y=535974.3552  Z=   0.0000
at point  X=201664.1547  Y=535960.5985  Z=   0.0000
at point  X=201676.6146  Y=535933.4481  Z=   0.0000
at point  X=201683.8048  Y=535918.7145  Z=   0.0000
at point  X=201691.2956  Y=535902.3622  Z=   0.0000
at point  X=201702.7677  Y=535877.3188  Z=   0.0000
at point  X=201707.8092  Y=535866.3131  Z=   0.0000
at point  X=201715.3077  Y=535849.9432  Z=   0.0000
at point  X=201728.9179  Y=535821.2493  Z=   0.0000
at point  X=201735.1033  Y=535807.3533  Z=   0.0000
at point  X=201758.0268  Y=535750.7046  Z=   0.0000
at point  X=201733.0431  Y=535739.8062  Z=   0.0000
at point  X=201706.6879  Y=535727.4734  Z=   0.0000
at point  X=201681.5136  Y=535716.7147  Z=   0.0000
at point  X=201654.5828  Y=535705.2055  Z=   0.0000
at point  X=201677.2392  Y=535653.7703  Z=   0.0000
at point  X=201678.3716  Y=535651.2098  Z=   0.0000
at point  X=201685.3663  Y=535635.4029  Z=   0.0000
at point  X=201618.4236  Y=535660.6057  Z=   0.0000
at point  X=201612.5418  Y=535662.5453  Z=   0.0000
at point  X=201590.9401  Y=535648.7690  Z=   0.0000
at point  X=201574.8521  Y=535652.6462  Z=   0.0000
at point  X=201559.8965  Y=535653.5255  Z=   0.0000
at point  X=201551.2829  Y=535654.8150  Z=   0.0000
at point  X=201539.1971  Y=535656.6244  Z=   0.0000
at point  X=201526.3688  Y=535654.0785  Z=   0.0000
at point  X=201512.5062  Y=535684.9328  Z=   0.0000
at point  X=201508.6682  Y=535693.5183  Z=   0.0000
at point  X=201505.5248  Y=535700.5500  Z=   0.0000
at point  X=201498.0846  Y=535717.4252  Z=   0.0000
at point  X=201484.4509  Y=535747.3632  Z=   0.0000
at point  X=201495.3398  Y=535752.3790  Z=   0.0000
at point  X=201488.4525  Y=535767.2052  Z=   0.0000
at point  X=201484.5969  Y=535765.4142  Z=   0.0000
at point  X=201483.3537  Y=535768.0905  Z=   0.0000
at point  X=201480.3599  Y=535766.6998  Z=   0.0000
at point  X=201479.1378  Y=535769.3307  Z=   0.0000
at point  X=201476.7365  Y=535775.0488  Z=   0.0000
at point  X=201468.4795  Y=535771.3218  Z=   0.0000
at point  X=201457.9069  Y=535794.7450  Z=   0.0000
at point  X=201457.3248  Y=535796.0347  Z=   0.0000
at point  X=201454.7365  Y=535801.7689  Z=   0.0000
at point  X=201452.6377  Y=535806.4187  Z=   0.0000
at point  X=201450.0656  Y=535812.1171  Z=   0.0000
at point  X=201449.8215  Y=535812.6578  Z=   0.0000
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at point  X=201441.3337  Y=535831.4623  Z=   0.0000
at point  X=201430.7690  Y=535854.9059  Z=   0.0000
at point  X=201418.8457  Y=535881.3641  Z=   0.0000
at point  X=201412.1666  Y=535903.4249  Z=   0.0000
at point  X=201399.8979  Y=535931.8654  Z=   0.0000


























































































































