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I. MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea nr. 50/1991 privind
''Autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor'' completată cu H.G.R.
nr.525/1995, privind regulamentul general de urbanism, Ordinul 91/1991 al M.L.P.A.T., Legea locuinţelor
nr. 114/1996, reglementările tehnice: Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al
planului urbanistic general - normativul GPO 038/1999, completat cu Ghid privind elaborarea şi
aprobarea regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM-007-2000, stabilesc condiţiile de
amplasare a construcţiilor de orice fel.
Reglementările privind proiectarea de urbanism şi amenajarea teritoriului apărute în anul 2000-2001, au
solicitat de asemenea noi completări. Dintre acestea mai importante sunt:
- Legea nr. 184/12.04.2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
IV-a Reţeaua de localităţi,
- Legea nr. 378/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.
Planurile urbanistice generale constituie documentaţiile pe baza cărora se vor stabili obiectivele, acţiunile şi
măsurile necesare pentru promovarea unei locuiri durabile din punct de vedere social, economic, al
habitatului şi protecţiei mediului.
Perioada de valabilitate a P.U.G.-ului este de 5-10 ani în funcţie de condiţiile locale şi de elementele de
cadru natural, condiţiile sociale sau de altă natură, ce pot interveni în evoluţia localităţii.
Prin Planul Urbanistic General se urmăreşte:
 reaşezarea localităţii în vatra ei firească, prin introducerea tuturor zonelor construite în intravilan,
 adăugirea la intravilan a suprafeţelor necesare dezvoltării localităţii,
 asigurarea amplasamentelor pentru obiectivele de utilitate publică,
 realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectării depline a dreptului de proprietate,
 materializarea urbanistică a programelor de dezvoltare a localităţii.
1.1

Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
AFERENT LOCALITĂŢII DUMBRĂVIOARA
- Beneficiar:

Comuna ERNEI, str. Principală, nr.439

- Proiectant:

S.C. ARHIGRAF S.R.L. - TÎRGU MUREŞ

- Data elaborării:

Septembrie 2017
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1.2. Obiectul lucrării
Prezentul PUG tratează următoarele probleme generale:
* stabilirea intravilanului localităţii,
* stabilirea disfuncţionalităţilor existente şi a priorităţilor de intervenţie rezultate din analiza situaţiei
existente,
* zonificarea intravilanului localităţii,
* potenţialul economic şi uman,
* organizarea circulaţiei şi a transporturilor,
* echiparea şi conservarea mediului,
* echiparea tehnico–edilitară,
* creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor,
* fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică.
1.3. Surse documentare
În elaborarea P.U.G.-ului localităţii Dumbrăvioara, s-au analizat date şi informaţii culese din următoarele
surse:
- Planul Urbanistic General al localităţii Dumbrăvioara, elaborat de S.C. Proiect S.A. Tîrgu Mureş
din 1997;
- Baza topografică a localităţii Dumbrăvioara, actualizată cu date şi elemente culese pe teren, sc.
1:5000 şi 1:25.000;
- Anuarul statistic al judeţului Mureş 2002;
- Observaţii şi date furnizate de administraţia publică locală;
- Proiecte de investiţii de infrastructură, reţele edilitare – pe teritoriul localităţii;
- PUZ-uri, PUD-uri elaborate în perioada 2000-2010;
- Legea nr. 5/2000 zone protejate;
- Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului judeţean, judeţul Mureş - Faza III - an 2009;
- Raport de mediu PATJ Mureş – an 2009;
- Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane TÎRGU MUREŞ, an 2009;
- Programul de dezvoltare al judeţului Mureş 2007-2013 – Situaţia mediului.
- Strategia de dezvoltare a comunei Ernei, pe perioada 2014 – 2020; – Prof. dr. ing. Liviu Marian

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1 Evoluţie
Despre geneza numelui satului Dumbrăvioara tradiţia orală crede că, cu mult timp în urmă în localitate,
în partea de sus, adică cea nordică, în stânga drumului ce duce spre Glodeni, la izvorul care există şi
azi, meşteşugarii şi comercianţii umblând la târguri, poposeau cu căruţele, chiar şi peste noapte. Unul
dintre meşteşugarii obişnuiţi cu munca continuă, cu mâinile dibace, gândindu-se să-l imite pe Creator, a
format din noroiul adunat lângă puţ – un om. Continuându-şi călătoria mai departe, a uitat acolo statuia.
Obiceiul consacrat în sat era ca, fetele de măritat, întrecându-se între ele, se duceau dis-de-dimineaţă
înainte de adăpatul animalelor la izvor, după apa „aurie” nu după apa tulbure. Prima sosită, frumoasă-n
şapte sate, Mari Kerekréti, observând opera de artă din noroi, a ridicat-o în palme şi le-a spus la
prietenele sale care tocmai soseau: „Uitaţi-vă, sáremberke (om din noroi)!”. Admirând opera de artă în
timp ce se umpleau ulcioarele, a sosit şi primul flăcău cu boii la adăpat. Fetele i-au arătat cu triumf
statueta şi au dat de ştire decizia: „Oricum, satul nu a avut nume până acum, să-l numim Sáremberke!”
Cu toate că legenda locală leagă geneza numelui cu izvorul existent şi azi, istoricii sunt de altă părere:
numele a fost dat de localnicii saşi de altădată, pentru că în 1319, la prima atestare documentară găsim
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forma germană Sarumberg. În secolul al 15-lea se referau la localitate ca târguşor (oppidum), în cele
din urmă ca simplu sat de iobagi în posesia diferitelor familii de aristocraţi.
În secolul al 18-lea ajunge în proprietatea familiei Teleki, ca parte a domeniului din Gorneşti.
Dezvoltarea este determinată de Sámuel Teleki (1739–1822), cancelarul Transilvaniei, unul dintre cei
mai influenţi politicieni ai vremii, fondatorul bibliotecii Teleki din Tîrgu-Mureş.
Centrul proprietăţii Teleki este aşezat la Dumbrăvioara, iar prin construcţiile sale satul s-a îmbogăţit cu
clădiri ce sunt în prezent monumente istorice: în 1769 începe să-şi construiască căminul, castelul
frumos în stil baroc, în împrejurimea căruia se construiesc mai multe clădiri – grajduri, manej, grânar,
locuinţa intendentului, iar în spate se amenajează un parc imens.
Sámuel Teleki a început să-şi întemeieze casa, după ce s-a întors din peregrinarea sa vest-europeană
la sfârşitul anilor 1760, pregătindu-se pentru căsătoria sa cu Zsuzsanna Bethlen de Iktár.
În anul 1769 s-a început construirea aripei nordice (partea dreaptă) a castelului, iar lucrările de
construcţie pe aripa sudică (partea stângă) au început în 1773. Maiştrii executanţi au venit din TîrguMureş, existând date despre activitatea zidarului Pál Schmidt, a dulgherului Mihály Györfi şi a
lăcătuşului Jacob Mizler.
În această perioadă familia aristocrată locuia în aripa nordică, cea sudică fiind rezervată pentru încăperi
cu destinaţie de gospodărie şi personal. În anii următori, Teleki a locuit aici cu familia. Unităţile de acaret
au fost construite mai târziu (complexul de clădiri din spatele aripei de nord, care se termina într-un bloc
asemănător unui bastion în anii 1781-1782, manejul în 1825, etc.) În cele două aripi baroce merită
atenţie elementele frumoase de piatră sculptată ale porticului din faţa intrărilor, ornamentele faţadei şi
tavanele stucate ale celor trei saloane din partea vestică a aripei nordice. Încă în timpul lui Sámuel
Teleki, în spatele castelului a fost plantată o grădină, care mai târziu a fost transformată în parc englez.
Aripa centrală neobarocă, care leagă cele două clădiri din secolul XVIII, s-a construit mult mai târziu, în
anii 1912-1913, după proiectele profesorului universitar din Budapesta, István Möller, expert în
monumente, fiind în execuţia antreprenorului din Tîrgu-Mureş, Lajos Csiszár. Cel care a comandat
construcţia a fost strănepotul cancelarului, Samu Teleki, exploratorul Africii. Clădirea echipată cu
ustensile tehnice moderne s-a conformat în mod conştient universului de forme ale aripilor baroce mai
vechi. În perioada interbelică castelul de la Dumbrăvioara a fost considerat ca fiind una dintre cele mai
bogat amenajate locuinţe nobiliare ardelene. La sfârşitul celui de al doilea război mondial castelul a fost
devastat şi jefuit.
Sprijinul dat bisericii reformate de către Sámuel Teleki, se manifestă prin activitatea în construcţii:
construieşte pe propria cheltuială o parohie nouă, iar în 1784 o biserică pentru reformaţii satului. Prin
testamentul său are grijă de o clădire spaţioasă a şcolii, care este finalizată de fiul său, Ferenc. Sámuel
Teleki se odihneşte împreună cu familia şi descendenţii în cavoul situat în cimitirul vechi al satului.
Celelalte clădiri care definesc imaginea satului au fost construite în anii dinaintea primului război
mondial. Nu ne referim numai la aripa centrală, în stil neobaroc al castelului (1912–1913), dar şi la
şcoala nouă, construită după proiectele lui Thoroczkai-Wigand Ede, la noua parohie reformată realizată
de Csiszár Lajos, sau la biserica romano-catolică.
Pe lângă personalităţile cunoscute din familia Teleki (scriitorul de cărţi de voiaj Teleki Domokos,
exploratorul Africii Sámuel Teleki) în Dumbrăvioara s-a născut istoricul literar György Kristóf, profesorul
teologic András Mózes, poetul László Szabédi. Casele unde s-au născut în prezent nu mai există, sau
au fost modificate – cu excepţia locuinţei de serviciu din clădirea gării, unde s-a născut poetul Szabédi.
Un alt “locuitor faimos” al satului este barza albă, care cuibăreşte mai ales pe stâlpii de electricitate, în
coşuri speciale amenajate pentru ei. Populaţia de berze s-a diminuat semnificativ în ultimii 35 de ani, dar
totuşi este cea mai importantă comunitate din regiune. În 1974 au fost 26 de perechi cuibărind exclusiv pe
acoperişuri, hornuri şi copaci. În ultimii 5 ani (2004–2008) cuplurile reproductive variau între 12-15
perechi.
În privinţa statutului, localitatea Dumbrăvioara face parte din rândul satelor care nu au personalitate
juridică independentă.
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Din punct de vedere teritorial-administrativ, localitatea Dumbrăvioara, împreună cu alte şase localităţi,
aparţine de comuna Ernei.
Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773

Numele din hartă

Numele românesc

Numele maghiar

Numele german

Saromberke

Dumbrăvioara

Sáromberke

Scharnberg

Harta militară 1886
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În prezent apar consemnate în Repertoriul Arheologic Naţional administrat de Ministerului Culturii,
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, următoarele componente ale patrimoniului arheologic care au fost
identificate pe teritoriul localităţii Dumbrăvioara:
Codificare
Cod RAN 116689.03

Cod RAN 116689.02

Cod RAN 116689.01
( Cod LMI 2004 – MS-I-s-B-15374)

Tipul/categoria sitului
Fortificaţia de la Dumbrăvioara - "Pădurea Réva"
Descoperiri în cadrul sitului:
- aşezare epoca romană
- aşezare epoca medievală
Descriere: În acest punct se află resturile unei fortificaţii de formă
triunghiulară (?), cu substrucţii de ziduri romane, ţigle, etc.
Localizare: Descrierea sumară din literatură indică punctul cartat la
poz.14
Tezaurul monetar roman de la Dumbrăvioara
Datare: epoca romană (sec.I-II)
Descriere: Tezaur monetar roman descoperit în octombrie 1868,
constituit din 300 de denari: unul republican de la triumvirul M.
Antonius; restul imperiali cu emisiuni începând între 180-183.
Fără localizare.
Aşezarea neolitică de la Dumbrăvioara, între satele
Dumbrăvioara şi Gorneşti
Suprafaţa sitului: 0,5 ha
Datare: Neolitic
Descriere: În localitate au fost descoperite unelte din piatră şi cupru
databile din neolitic.
Localizare: Punct cartat la poz.14.

Conform Listei monumentelor istorice clasate în grupa A aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi
Cultelor nr. 2314 din 08 iulie 2004, în localitatea Dumbrăvioara sunt următoarele monumente :
Codificare
cod LMI 2004 - MS-IV-m-A-16100
(Cod RAN 116689.04)

Tipul/categoria monumentului
Cripta Teleki Samuel de la Dumbrăvioara, în cimitirul reformat
Categorie: descoperire funerară,
Tip - mormânt
- cavou epoca modernă (1772)
- cripta epoca modernă (sec. XVIII)
Localizare: a se vedea planşa de reglementări urbanistice,
zonificare

cod LMI 2004 - MS-II-m-A-15662

Biserica reformată de la Dumbrăvioara
Nr.287, Din 1784-1790

cod LMI 2004 - MS-II-m-A-15663

Castelul Teleki de la Dumbrăvioara
str. Principală nr. 340, Datat din sec. XVIII – XX
Localizare: a se vedea plansa de reglementari urbanistice,
zonificare
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În planşa U 001.4 rev2 Patrimoniu construit şi situri arheologice sunt prezentate: clădiri incluse în LMI,
clădiri şi ansambluri de clădiri propuse a fi incluse în LMI, clădiri şi ansambluri de valoare ambientală
propuse pentru protecţie la nivel local şi siturile arheologice existente cartate şi nereperate până în
prezent conform „Studiului de evaluare arheologico-istorică” şi „Studiului de evaluare istorică” comuna
Ernei, jud. Mureş an 2015.
2.2. Elemente ale cadrului natural
Date geomorfologice, hidrografice, climatice
Relieful
Regiunea este situată în partea nord-nord estică a depresiunii Transilvaniei, sector central pe foaia Tg.
Mureş, malul stâng al râului Mureş, cursul mediu. Caracteristica generală a reliefului judeţului Mureş o
constituie etajarea de la est la vest, judeţul Mureş coboară în trepte de pe crestele Carpaţilor Orientali
înspre Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor. În limitele judeţului se deosebeşte un sector mai înalt
de munţi şi unul mai coborât, de podiş. Toate aceste caracteristici pun amprentă şi pe relieful comunei
Ernei, precum şi asupra distribuţiei florei şi a faunei din această regiune. Relieful zonei Ernei este
dominat de dealuri care ajung la peste 600 metri, altitudinile regiunii variază între cotele de 300 şi 650 m
purtând caracteristicile bine cunoscute a regiunii de deal. Relieful teritoriului poartă aproape toate
caracteristicile reliefului din judeţul Mureş, care cuprinde o depresiune intracarpatică ce coboară uşor în
trepte, de pe piscurile vulcanice ale munţilor Călimani(2100 m) şi ai Gurghiului, spre mijlocul Câmpiei
Transilvaniei(276 m), brăzdată fiind de Valea Mureşului şi fragmentată de afluenţii acestuia.
Teritoriul comunei cuprinde o reţea de ape curgătoare, de lacuri, heleşteie şi bazine de retenţie artificială.
Macromorfologia regiunii arată albia dezvoltată a râului cu terase bine conservate şi treceri treptate în
zona colinară. În unele locuri aceste structuri lipsesc, trec brusc în pante prelungi, uneori abrupte,
datorită alunecărilor de teren produse în trecut.
Datorită acţiunilor geologice există alunecări de teren, surpări, ce îngreunează lucrările agricole, creând
dificultăţi în lucrarea terenurilor dar şi în accesibilitatea acestora. Acest fenomen de degradare e sprijinit
şi de activitatea umană care a schimbat vegetaţia autohtonă, încercând reîmpăduriri, dar neplanificate şi
neevaluate din punct de vedere ecologic, transformând astfel natura şi caracterele învelişului vegetal.
Lipsa vegetaţiei forestiere sau prezenţa slabă a acesteia, panta mare a versanţilor a dus la o serie de
manifestări impresionante. Vegetaţia forestieră predomină pe versanţii abrupţi cu expoziţie nordică şi
nordvestică, şi în zona interfluviilor, dar degradarea şi distrugerea stratului fertil din profilul solului, din
zonele cultivate, e inevitabilă deocamdată şi tot mai evidentă.
Geologia:
Geologia generală în această parte prezintă două litologii distincte ca vârstă şi ca natură. În categoria
rocilor consolidate se citează formaţiunile constituite din argile, argile marnoase compacte, cu
intercalaţii nisipoase. Formaţiuni mai tinere aparţin perioadei cuaternarului, alcătuite din roci aluvionale
– deluviale, printre care cităm în zonele de terasă şi luncă majoră, roci detritice fine-grosiere, roci
aluvionare, iar la baza versanţilor roci deluviale, fine, prăfoase, argiloase, nisipoase. Dezvoltarea lor pe
verticală variază de la o zonă la alta.
Resursele geologice:
Judeţul Mureş este aşezat pe un masiv enorm de sare. Totodată, judeţul deţine cea mai mare rezervă
de gaz metan din ţară. Sub raport tectonic, zăcămintele de gaz metan sunt localizate în domuri. Gazele
sunt compuse în general, în proporţie de cca 99% din metan(proporţia metanului variază, de regulă,
între 95 şi 99,7%). Alături de metan, în proporţii neînsemnate se găsesc şi alte hidrocarburi(etan,
propan, butan). În comuna Ernei se află domul de joasă altitudine de la Dumbrăvioara, una dintre
cele mai importante resurse de gaz metan din judeţul Mureş. La nivelul comunei, nu se pot
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concluziona lucruri semnificative despre exploatarea resurselor naturale din subsol, în afara extracţiei
de gaze naturale.
Cu privire la resurse naturale de suprafaţă cele mai preţioase ale judeţului Mureş, implicit ale comunei
Ernei sunt rocile folosite în construcţii, izvoarele sărate şi pădurile. O răspândire mai limitată, dar totuşi
în rezerve considerabile, o au depozitele mobile de pietriş şi nisip, extrase în numeroase puncte şi
folosite ca materiale de construcţie brute sau prelucrate industrial. Astfel de rezerve potenţiale de
agregate minerale se întâlnesc şi în zonă pe cursul râului Mureş, ele reprezentând cele mai
considerabile rezerve însă, exploatarea excesivă a acestora poate atrage după sine modificarea
substanţială a mediului înconjurător.
Solurile:
Solurile existente în zonă sunt: podzol maro, sedimentar, lut negru, sol erodat în partea sudică înclinată,
sol maro din pădure, etc.
În strânsă concordanţă cu substratul litologic, cu relieful, clima şi vegetaţia, învelişul de sol al zonei este
foarte variat. De pe crestele mai înalte şi până în luncile joase ale râului, întâlnim o gamă largă de
soluri.
Se întâlnesc următoarele tipuri de sol: sol brun de pădure(cca. 45% din suprafaţă), sol brun cernoziomic
carbonatat secundar şi cernoziom carbonatic micelar, pe lunca văilor şi la baza versanţilor însoriţi(cca.
25% din suprafaţă), sol brun argilic în diferite faze de pseudogleizare şi sol bălan de coastă pe celelalte
suprafeţe situate în treimea superioară a versanţilor, iar pe terenurile cu expoziţie nordică sunt prezente
solurile: negru de fâneaţă pseudogleizat, solul podzolic argilic pseudogleizat. Pe arii afectate de
eroziune intensă sunt prezente erodisolurile şi regosolurile, iar pe suprafeţele plane lipsite de drenaj, sau format soluri hidromorfe.
Solurile sunt acoperite cu păduri de quercinee şi făgete şi plantaţii forestiere, pajişti şi fâneţe, iar în
culoarul depresionar dominante sunt păşunile şi culturile agricole în special dar şi horticole sau viticole.
Hidrografia
Reţeaua hidrografică a localităţii face parte din bazinul hidrografic al râului Mureş. Localitatea
Dumbrăvioara este mărginită la nord-est de cursul pârâului Sânger. Pe teritoriul localităţii nu sunt
identificate alte cursuri codificate de apă.
Condiţii climatice
Regiunea are o climă continentală, temperatura medie este de 8,5ºC, iar precipitaţiile anuale sunt de
700–1200mm/an. Trăsăturile climatice sunt o consecinţă a poziţiei sale în centrul Transilvaniei, fapt care
încadrează respectivul teritoriu în subprovincia climatică temperat-continental moderată, definită de
circulaţia şi caracterul maselor de aer din vest şi nord-vest cu veri calde cu precipitaţii moderate ce cad
adesea sub formă de averse şi cu ierni lungi şi reci, cu frecvente intervale de incălzire, care provoacă
topirea stratului de zăpadă şi, implicit, discontinuitatea lui.
Circulaţia generală a atmosferei este caracterizată prin frecvenţa mare a advecţiilor de aer
termperatoceanic din NV, mai ales în semestrul cald, prin pătrunderi frecvente de aer arctic din N, de
aer temperat-continental din NE şi E, mai ales în semestrul rece.
Regimul temperaturilor, determinat de Centrul Meteorologic de la Tg.Mureş (2012), nu poate fi diferit de
cel specific comunei Ernei situată la aprox.10-20 km distanţă :
- temperatura medie anuală 10,1oC;
- media lunii ianuarie - 2,1oC;
- media lunii iulie 24,8oC;
- temperatura minimă absolută(februarie) - 22,4oC;
- temperatura maximă absolută( august 1952) 38,8oC;
- Radiaţia solară anuală 99 - 101 kcal/cm2an.
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- Regimul precipitaţiilor: medie anuală 563,1 mm; media lunii martie 7,8 mm; media lunii mai 159,2 mm.
- Adâncimea maximă de îngheţ 0,8 – 0,9m.
Fenomenele meteorologice deosebite sunt:
• Pe perioada de iarnă:
- fenomenele de îngheţ a apei râului şi pâraielor, care se manifestă sub formă de pod de gheaţă.
Culturile agricole cerealiere pot fi afectate de îngheţ în lipsa unui strat de zăpadă protector;
- chiciura şi poleiul care produc pagube vegetaţiei arboricole,
- viscolul, care întrerupe pentru perioade scurte de timp circulaţia rutieră şi fenomenele de îngheţ
care au efecte negative asupra solului.
• Pe perioadele de toamnă şi de primăvară:
- bruma, din a doua parte a lunii septembrie şi până la începutul lunii mai, produce importante
pagube culturilor agricole,
- ceaţa, care perturbă circulaţia rutieră; distribuţia zilelor cu ceaţă, este în general neuniformă, având
o frecvenţă mai mare în sezonul rece.
• Pe perioada de vară:
- seceta, care poate produce uscarea vegetaţiei, ariditatea solului şi scăderea nivelului apelor, cu
repercursiuni asupra consumului şi agriculturii;
- ploile torenţiale care determină viituri şi inundaţii, creşteri importante ale nivelului pânzei freatice şi
băltirea apelor pe suprafeţele joase de teren;
- grindina care produce pagube vegetaţiei.
Caracteristici geotehnice
Conform Normativului P100-/2006 localitatea Dumbrăvioara se încadrează în zona seismică de calcul
F, cu acceleraţie ag =0,12g şi perioada de colţ Tc=0.7sec. Adâncimea de îngheţ este de 0,80-0,90m.
Vegetaţia:
Bogăţia regiunii constă în păduri, o suprafaţă mare din teritoriu fiind fonduri forestiere, pădurea fiind o
adevărată comoară a zonei. Nu mai puţin importante sunt şi suprafeţele mari de păşuni, aceasta având
influenţă determinantă asupra activităţii de creştere a animalelor. Pe lângă exploatarea lemnului,
fructele de pădure şi ciupercile reprezintă un potenţial semnificativ, exploatarea acestor resurse fiind,
însă nesemnificativă. Vegetaţia este grupată în subetajele gorunetelor şi a stejăretelor.
Subetajul gorunetelor: dominat de păduri de gorun, şi reprezentat prin Quercus petraea, apoi amestec
de păduri de fag şi gorun, dar şi cu cer (Quercus cerris), gârniţă (Quercus fainetta), carpen (Carpinus
betulus), tei (Tilia cordată), frasin (Fraximus excelsior), cireş (Melampyro bihariense), Carpinetum pp,
şi Cuercetum roborissessiliflori. Lângă arbori găsim şi arbuşti ca alunul (Corillus avelana), cornul
(Cornus mas), sângerul (Cornus sanguinea), lemnul câinesc (Ligustrum vulgare), porumbarul (Prunus
spinosa), măcieş (Rosa canina), precum şi alte plante ierboase, iar în alternanţă se găsesc terenuri
agricole şi pajişti secundare, pe alocuri stepizate cu paiuş (Festucă pseudovîna), colilia (Stipa sp.) ca
elemente caracteristice.
Subetajul stejăretelor e dominat de stejar(Quercus robur), cer, gârniţă, tei, arţar, frasin, ulm, jugastru şi
specii de subarbuşti şi ierburi, pajişti folosite ca fâneţe şi păşuni naturale în complex cu
Andropogonetum ischaemi, Festca sulcatae, Caricetum humilis transilvanicum, Stipetum leningianae,
Stipetum stenophyllae, Stipetum pulcherrimae, festucetum sulcatae mesophyllumin complex cu
Festuca agrostietum.
Stepa antropogenă: cu un etaj de silvostepă cu cuercinee pe pantele nordice şi una de stepă antropică
propriu-zisă cu pajişti, unele în curs de împădurire, mai ales unde au fost folosite ca terenuri
agricole, mai sunt populate cu coada vulpii, pir, local asociaţii hidrofile ca Puato festucetum(pratensis),
Agrostideto – Festucetum(pratensis) şi Arrheriatheretum elatioris.
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Vegetaţia interzonală este reprezentată prin păduri de luncă, fâneţe de luncă, stuf, papură. Întreg
covorul vegetal spontan este deosebit de util, atât pentru hrana animalelor, cât şi ca plante melifere şi
medicinale, iar speciile forestiere pentru construcţii.
Câteva plante rare sunt ghiocei bigati(Leucojum Vernum), narcise sălbatice(Narcissus stellaris),
stânjănel(Iris sibirica), viorele(Scilla bifolia), sângerele voinicului(Nigritella rubra), ruşcuţa
galbenă(Adomis vernalis), bujor de stepă(Paeonia tenuifolia), crin de pădure(Lilium martagon), pălăria
vacii(Telekia speciosa).
Fauna
• Fauna spontană. Zoogeografic fauna este specifică şi aparţine Provinciei Dacice, subdiviziune a
Subprovinciei Central – Europene iar ecologic face parte din cadrul faunei de silvostepă a pădurilor de
dealuri, faunei de luncă şi a faunei sinantrope.
Fauna mamiferelor este reprezentată în mare parte de rozătoare, dintre mamiferele de talie mai mare
sporadic se întâlnesc căprioara (Capreolus capreolus), vulpea(Vulpes vulpes), viezurele (Meles meles),
mistreţul (Sus scrofa).
Dintre păsări întâlnim în ariile împădurite: porumbeii sălbatici(Columba palumbus, C. oenas),
turtureaua(Strpto-ptelia turtur), mierla(Turdus merula), sturzul cântător(T. philomelos), cucul(Cuculus
canorus), ciocănitoarea sură(Picus canus), ciocănitoarea mare(Dendrocopos major) şi
fazanul(Phasianus colchicus). Răpitoarele de zi specifice sunt uliul porumbar(Accipiter gentilis),
eretele(Falco subbuteo), viesparul(Pernis apivorus). Avifauna de luncă este reprezentată de
codobătură, raţa sălbatică(Anas platyrhznchos), barza(Ciconia ciconia).
Desigur o menţiune specială trebuie acordată berzelor, simbolul fertilităţii, care prin numărul lor şi modul
de coabitare cu localnicii formează un punct de atracţie de nivel internaţional, care încă nu a fost
exploatat suficient (se pot crea proiecte pe protecţia speciilor, pe mediu, pe ecologizare, pe turism
tematic, pe produse artizanale,etc.)
• Fauna ariilor intens umanizate – cuprinde fauna localităţilor în care un rol important îl ocupă
rozătoarele ce supravieţuiesc pe seama economiei gospodăreşti: şobolanul(Rattus rattus), şoarecele de
casă (Mus musculus), insectivorele - chiţcanul de casă(Crocidura russala) sau păsări precum
rândunelele(Hirundo rustica), lăstunul de casă(Delichon urbica), guguştiucul(Streptopelia decaocta). În
timpul iernii prin locuinţe şi hambare se retrag chiţcanii de grădină(Crocidura minuta), şoarecii de câmp
sau dihorul de casă(Putorius putorius). În lanurile de cereale se cuibăresc ciocârlanii(Galerida cristata),
ciocârlia de câmp sau se ascund iepurii.
Zone naturale protejate – Patrimoniu natural
Tipurile de habitate identificate în zona teritoriului administrativ al comunei Ernei :
• pe teritoriul comunei se află o parte din aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0028
“Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului “
• pe teritoriul comunei se află o parte din suprafaţa extinsă a sitului Natura 2000, ROSCI0154
“Pădurea Glodeni”
Ambele situri sunt în extravilanul localităţilor comunei.
Dealurile Târnavelor şi Valea Nirajului (cod ROSPA 0028)
Situl a fost propus de către O.N.G. “Milvus”, are suprafaţa de 85.217,2 ha şi se întinde pe teritoriile
administrative ale judeţelor Mureş şi Harghita.
Aria este considerată ca fiind prioritatea nr. 2 dintre cele 68 de situri SPA propuse de către Grupul
Milvus în 22 de judeţe ale ţării.
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Structura peisajului este mozaicată, constând din alternanţa ariilor semi-naturale cu păduri de foioase,
fânaţe, păşuni şi zone umede ceea ce rezultă într-o biodiversitate foarte ridicată. Impactul antropic este
foarte scăzut, existând puţine localităţi raportate la o întindere foarte mare. Această zonă este una
dintre cele mai mari arii semi-naturale coerente - şi probabil una dintre cele mai bine conservate - din
regiunea biogeografică continentală din Transilvania. SPA “„Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului””
găzduieşte efective importante din speciile caracteristice acestei regiuni,
Importanţa sitului constă în prezenţa:
- 1 specie: cristel de câmp (Crex crex) - (C1), important pe plan global,
- 9 specii: acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), viesparul (Pernis apivorus), barză neagră
(Ciconia nigra), huhurez mare (Strix uralensis), cristelul de câmp (Crex crex), caprimulg
(Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius) sfrânciocul roşiatic (Lanius
collurio), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), şoimul de iarnă (Falco columbarius) – iernat.- (C6),
populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene.
Pădurea Glodeni (cod ROSCI0154)
Pădurea Glodeni se situează în apropierea unei vechi localităţi, Glodeni, poziţionată la Vest de cursul
văii Mureşului. Situl, cuprinde păduri reprezentative şi relativ bine conservate de gorun şi stejar
pedunculat cu Acer tataricum, cândva larg răspândite în Podişul Transilvaniei. În pădurile din acest
perimetru s-a păstrat o biodiversitate relativ ridicată atât în privinţa florei cât şi a faunei de nevertebrate.
Suprafaţa totală a sitului extins ROSCI0154 Pădurea Glodeni este de 1.172 ha, din care suprafaţa
extinsă peste zonele umede din comuna Ernei este de 28,11ha.
Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva
92/43/CEE:- Bombina bombina;
- Bombina variegata;
- Triturus cristatus;
- Triturus vulgaris (ampelensis);
- Hypodryas maturna;
- Lucanus cervus.
Specii (care pot fi*) întâlnite în zona studiat
- Bombina bombina*
- Bombina variegata
- Triturus cristatus
- Triturus vulgaris (ampelensis)*
Localizarea habitatelor ariilor de interes protectiv - conservativ sunt prezentate pe planşa U001.6 Rev.1
Situaţia amplasamentului faţă de zonele naturale protejate.
2.3. Relaţii în teritoriu
Localitatea Dumbrăvioara se întinde pe o suprafaţă de 220,60 ha, cu o populaţie de 1763 locuitori la
nivelul anului 2009 (conform datelor furnizate de primărie). Conform recensământului din 2011,
populaţia localităţii era de 1757 locuitori.
Prin aşezarea sa în teritoriu localitatea realizează legături uşoare cu localităţile din zonă.
Localitatea este situată la o distanţă de 15km de municipiul Tîrgu Mureş, fiind dezvoltată de-a lungul
drumului naţional DN15 Tîrgu Mureş – Reghin – Piatra Neamţ, care străbate localitatea pe o lungime de
2,25 kilometri.
Din drumul naţional DN15 se ramifică drumul judeţean DJ153B Dumbrăvioara-Glodeni-Fărăgău,
realizându-se astfel legătura cu reţeaua de localităţi de pe malul drept al râului Mureş. Tot din DN15 se
Pag.15

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
Localitatea DUMBRĂVIOARA, jud. Mureş
Pr. nr. 335/B-2012

ramifică şi drumul comunal nr.18 (Dc18) spre Sângeru de Pădure, singura legătură a acestei localităţi
cu zona înconjurătoare.
Localitatea este deservită şi de linia de cale ferată nr. 405, construită în anul 1886, între Deda şi
Războieni, fapt care uşurează menţinerea contactului cu oraşele din apropiere, influenţând calitatea
relaţiilor.
Circulaţia în interiorul localităţii se desfăşoară pe străzile locale ramificate din DN15. Aceste străzi sunt
nesistematizate, neasfaltate şi sunt lipsite de trotuare şi de şanţuri amenajate.
Transport aerian:
Pe cale aeriană, legătura cea mai apropiată este prin Aeroportul Transilvania din Tîrgu-Mureş.
Aeroportul din Tîrgu-Mureş, situat la circa 30 km, are curse regulate săptămânale la Bucureşti,
Budapesta, Roma, Paris, Madrid, Barcelona, Bruxelles, Pisa, Frankfurt, Londra, Milano.
2.4. Activităţi economice
În localitate există mai mulţi întreprinzători mici şi mijlocii care au ca domenii de activitate agricultura,
comerţul, serviciile şi industria mică.
Lista agenţilor economici care funcţionează pe teritoriul localităţii Dumbrăvioara, conform datelor
obţinute de la autorităţile locale, este prezentată în tabelul următor:
UNITĂŢI DE PRODUCŢIE – INDUSTRIALE / DEPOZITARE
Nr.
Denumirea unităţii
Adresa
crt.
1
S.C. BEWAMI PANEXPERT S.R.L.
Nr.338
2

S.C. BINALEMN ZIMA S.R.L.

Nr. 343

3
4
5
6

S.C. FILIPINO CONSERVICE S.R.L.
S.C. GYLFERR S.R.L.
S.C. HAMIXT S.R.L.
S.C. NDM BETON TEHNIC S.R.L.

Nr. 55A
Nr. 1/B
Nr. 275
Nr. 336

7

S.C. ROMOIL S.R.L.

Nr. 177/A

8
9

S.C. AGROPREST S.A.
S.C. FORAJ SONDE S.A.

Nr. 178

DOTĂRI – SERVICII
Nr.
Denumirea unităţii
crt.
0
1
1
S.C. AGEL PRES S.R.L.
2
PFA. AGOSTON GYOZO
3
S.C. BLANKRISZ S.R.L.

Adresa
2
Nr. 321
Nr. 511/A
Nr. 337/A, B

Profil activitate / activitate pe
amplasament
Centru de panificaţie
Fabricarea altor elemente de
dulgherie şi tâmplărie
Fabricare elem.beton, ciment, ipsos
Hală depozitare
Brutărie
Fabricare elem.beton, ciment, ipsos
Depozit materiale şi echipamente
specifice ind. de petrol şi gaze
Depozit cereale
Foraj sonde gaze

Profil activitate
3
Servicii - magazin mixt

4

S.C. BMB COMPANI S.R.L.

Nr. 182

5

S.C. BOTEX CONSTRUCT S.R.L.
SOC.COOP. CONSUMCOOP
(S.C. ARNETT IMPEX S.R.L.-chiriaş)

Nr. 351

Comerţ - bar, florărie
Comercializare produse din beton
pt. construcţii
Construcţii speciale

Nr. 271

Comerţ - magazin

6

Pag.16

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
Localitatea DUMBRĂVIOARA, jud. Mureş
Pr. nr. 335/B-2012

7
8
9
10
11
12
13

S.C. CRELCA IMPEX S.R.L.
S.C. CSIBI PRESCOM S.R.L.
S.C. DETROIT CITY IMPEX S.R.L.
S.C. E-ON GAZ MUREŞ S.A.
S.C. GHIBLI S.R.L.
S.C. KARAGLAS S.R.L.
S.C. LAGUNA MARY S.R.L.

Nr. 427
Nr. 172
Nr. 427
Nr.416
Nr. 55
Nr. 402
Nr. 461

14

S.C. PRENOR GARDEN S.R.L.

Nr. 524/i

15
16
17

S.C. RUTTRANS S.R.L.
S.C. SARHABEX S.R.L.
S.C. VITALION S.R.L.

Nr. 157
Nr. 499

UNITĂŢI AGRICOLE
Nr.
Denumirea unităţii
Crt.
1
S.C. MABIS S.R.L.
2
S.C. SANTAGRO S.R.L.

Adresa
F.nr.
Nr.339A

Comerţ - magazin mixt
Bar
Servicii - butelii de aragaz
Birou, intervenţie
Bar
Bar
Bar
Amenajare grădini, comerţ cu plante
ornamentale
Balastieră
Comerţ – magazin mixt
Comerţ specializat de alimente

Profil activitate
Fermă animale
Agricultură

În domeniul serviciilor există şi astăzi lipsuri considerabile. Serviciile de bază nu sunt accesibile. Lipsesc
cu desăvârşire serviciile care sprijină dezvoltarea şi managementul întreprinderilor.
Turismul
Fondul turistic constă în totalitatea resurselor naturale şi socio-cultural-istorice cu valoare turistică, ce
constituie baza ofertei potenţiale a unui teritoriu. Fondul turistic este cel care determină puterea de
atracţie a unei regiuni geografice, constând în unicitate, originalitate şi autenticitate.
Deşi turismul rural a înregistrat creşteri, acesta prezintă un potenţial considerabil care nu este suficient
exploatat. Dezvoltarea turismului în pensiuni în mediul rural depinde de caracteristicile specifice ale
fiecărei regiuni, folclor, regiuni etnografice şi produse agricole. Dezvoltarea turismului rural, depinde
foarte mult de existenţa şi calitatea pensiunilor turistice şi de prezenţa unor tipuri variate de activităţi, de
folclor, de existenţa regiunilor etnografice şi de practicarea agriculturii şi viticulturii (agroturism).
Turismul rural şi agroturismul (specific legate de activităţile din fermă) sunt activităţi generatoare de
venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, datorită peisajelor, ariilor
semi-naturale vaste şi ospitalităţii a locuitorilor din mediul rural. Conservarea tradiţiilor, culturii, a
specialităţilor culinare şi a băuturilor precum şi diversitatea resurselor turistice rurale oferă potenţial
pentru dezvoltarea acestui sector.
Agricultura
Judeţul Mureş dispune de cel mai mare potenţial agricol din Regiunea Centru. Suprafaţa arabilă este de
221.239 hectare, păşuni 109.052 hectare, fâneţele 73.866 hectare, livezile şi arbuşti fructiferi pe 5.157
hectare. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în Câmpia Transilvaniei, luncile Mureşului şi
Târnavelor. Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie şi în mai mică măsură în clasa de
fertilitate ridicată, iar condiţiile de climă permit cultivarea majorităţii cerealelor, furajelor, legumelor şi
plantelor tehnice. Judeţul Mureş este cel mai important producător de cereale din Regiunea Centru.
Unităţile administrativ-teritoriale poziţionate în lunca Mureşului sau în imediata vecinătate, în care este
inclusă şi comuna Ernei, fac parte din domeniul culoarului Mureşului, cu soluri foarte fertile, agricultură
pentru cereale sau de tip grădinărit, animale crescute în regim de stabulaţie, cu forme de intensivitate
rezultată în urma cerinţelor de aprovizionare a pieţei reprezentată de municipiul Tîrgu Mureş. Cea mai
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mare valorificare a suprafeţei prin includerea terenului în circuitul agricol se regăseşte la nivelul oraşului
Ungheni şi a comunelor Gheorghe Doja, Pănet, Sânpaul şi Ernei, unde suprafaţa agricolă reprezintă
peste 75% din suprafaţa totală. În perioada 2008-2012, suprafaţa comunei Ernei se menţine la 6778 de
ha. Suprafaţa agricolă a scăzut de la 5167 ha în anul 2008 la 5159 ha în anul 2012. Suprafaţa arabilă a
scăzut de la 3576 ha în anul 2008 la 3568 ha în anul 2012(adică cu 0,22%). În perioada menţionată
suprafaţa păşunilor se menţine la 963 ha, suprafaţa fâneţelor a scăzut nesemnificativ de la 521 ha la
520 ha, suprafaţa viilor era de 8 ha, iar livezile ocupau o suprafaţă de 99 ha.
Majoritatea populaţiei din localitate are ca ocupaţie principală agricultura şi creşterea animalelor.
Creşterea animalelor, semnificativă până nu demult, este în scădere uşoară. Agricultura rămâne însă
principala ocupaţie a locuitorilor din zonă. Pe lângă cultivarea cerealelor, porumbului, tutunului,
cartofului şi a diverselor categorii de legume este semnificativă şi cultivarea pepenelui verde.
Raportul dintre suprafaţa arabilă şi numărul de locuitori indică faptul că fiecărui locuitor îi revin
aproximativ 0,63 ha teren arabil, valoare peste media înregistrată la nivelul judeţului Mureş(0,38ha/loc.),
la nivel naţional de (0,42ha/loc.), dar şi a mediei europene de(0,236ha/loc.). În comuna Ernei producţia
de cereale pe locuitor(1,03tone/loc) indică o valoare peste media pe judeţ(0,60tone/loc) şi peste media
pe zona metropolitană(0,22tone/loc). În consecinţă, comuna produce cereale suficiente pentru
consumul local fiind, în condiţiile unei exploatări eficiente, cu producţii bune, un vânzător de cereale
pentru consumul judeţean şi naţional.
Cultura de legume este în scădere în anii de referinţă de la 95 ha în anul 2008 la 92 ha în anul 2012,
reprezentând 2,57% din suprafaţa arabilă.
Datele statistice din 2010 obţinute în Ernei şi localităţile afiliate arată că cea mai mare suprafaţă a fost
cultivată cu porumb, grâu, ovăz, orz şi orzoaică, alte cereale pentru boabe şi secară. Cele mai mari
suprafeţe cultivate cu grâu le regăsim în Ernei(295,61ha), urmat de Dumbrăvioara(171,35ha),
Căluşeri(73,75ha) şi Săcăreni(40,62ha), iar cea mai mică suprafaţă cultivată cu grâu o regăsim în
Sângeru de Pădure(8,60ha). Cea mai mare suprafaţă cultivată cu porumb(148,88ha) era în Ernei,
urmată de Dumbrăvioara(143,05ha), Căluşeri(58,81ha) şi cea mai mică suprafaţă cultivată cu porumb
se află în Sângeru de Pădure(9,48 ha). Ovăzul s-a cultivat pe o suprafaţă de 132,15 ha, cea mai mare
suprafaţă fiind regăsită în Ernei (69,37 ha). Orzul şi orzoica s-au cultivat pe o suprafaţă de 122,93 ha
din care mai bine de 50% se regăseşte în Ernei(64,38ha) şi cea mai mică în Sângeru de
Pădure(0,30ha). Secara se cultivă pe 24,82 ha din care cea mai mare suprafaţă o regăsim tot în
Ernei(13,68ha).
Principalele culturi agricole în anul 2010 – (ha)

CULTURI
Grâu
Secară
Orz şi orzoaică
Ovăz
Porumb
Alte cereale pentru boabe

DUMBRĂVIOARA
171,35
3,24
32,46
27,19
143,05
16,18

Sursa: Registrul General Agricol 2010

În Ernei şi localităţile afiliate se cultivă pe suprafeţe semnificative pentru judeţul Mureş şi cartofi ce
ocupă o suprafaţă de 23,97 ha pe care o regăsim în Ernei cu 19,22 ha. Sfecla se zahăr se cultivă pe o
suprafaţă foarte mică de 0,12 ha.
Leguminoase şi plante oleaginoase – (ha)
CULTURI
DUMBRĂVIOARA
Sfeclă de zahăr
Cartofi
1,94
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Plantele de nutreţ erau cultivate în anul 2010 pe o suprafaţă de aprox. 800 ha, cea mai mare suprafaţă
fiind cultivată cu lucernă, trifoi(396,97 ha), alte plante de nutreţ(198,54 ha) şi anuale pentru fân şi masă
verde(113,73 a) şi porumb verde(86,36 ha). Cele mai mari suprafeţe cultivate cu lucernă şi trifoi le
regăsim în Ernei(139,20ha) pentru fân şi masă verde o regăsim în Căluşeri(95,76).
Plante de nutreţ – (ha)
CULTURI

DUMBRĂVIOARA

Anuale pentru fân şi masă verde
Porumb verde
Lucernă, trifoi
Alte plante pentru nutreţ

4,39
19,58
6,36

Sursa: Registrul General Agricol 2010

Sub aspectul productivităţii la cultura de grâu şi secară, în anul 2009 comuna Ernei, are o productivitate
de 2,73 tone/ha, sub media din zona metropolitană Tîrgu Mureş de 2,92 tone/ha şi sub media de 2,87
tone/ha din zona judeţului Mureş. Productivitatea la cultura de porumb este 4,3 tone/ha aceeaşi cu
media judeţului Mureş de 4,33 tone/ha. Productivitatea la cultura de cartofi este de 14,1 9tone/ha sub
media judeţeană care este de 15,99 tone/ha, iar la legume productivitatea este de 16,97 tone/ha, peste
media pe zona metropolitană de 13,10 tone/ha şi depăşeşte media pe judeţul Mureş, de 14,58 tone/ha.
Sectorul zootehnic şi creşterea animalelor
Sectorul zootehnic din România dispune de un fond natural însemnat şi condiţii climatice favorabile
pentru dezvoltare, iar la nivelul judeţului Mureş creşterea animalelor constituie o activitate importantă,
deşi ponderea sa în economie a scăzut semnificativ.
La nivel naţional au fost luate o serie de măsuri pentru acordarea de subvenţii producătorilor agricoli din
sectorul animalier şi sectorul piscicol şi de alocaţii pentru programele de conservare şi utilizare a
resurselor genetice animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile. Efectivul
animalelor din zona metropolitană, cu precădere în unităţile administrativ-teritoriale învecinate cu
municipiul Tîrgu Mures, s-a redus datorită faptului că există restricţii foarte mari legate de creşterea
animalelor în interiorul localităţilor sau în apropierea acestora, unele din unităţile economice fiind puse
în situaţia de a fi prea aproape de locuinţe şi de a nu mai putea continua activitatea.
Efectivul zootehnic este alcătuit în majoritate din animale crescute în gospodării individuale.
Efectivul zootehnic în Dumbrăvioara –capete

Bovine
Ovine
Caprine
Porcine
Păsări
Cabaline
Iepuri de
casă
Albine

Total

DUMBRĂVIOARA

1537
2562
716
1413
13570
208

595
369
13
348
3743
41

391

80

1022

61

Sursa: Registrul General Agricol 2010
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La nivelul comunei Ernei, se înregistrează o scădere a efectivului de bovine cu 2,14%, şi a efectivului de
porcine cu 7,43% în 2012 faţă de 2008, constatăm o creştere a efectivului de ovine în anul 2012 faţă de
anul 2008, cu 14,89%, o creştere a numărului familiilor de albine şi caprinelor şi scade efectivul de
păsări şi numărul de cabaline.
În anul 2012, la nivelul comunei Ernei, efectivul animalelor se prezenta astfel: 547 vaci de lapte, 1382
porcine, 2700 ovine, 13470 de păsări, 707 caprine, 1022 familii albine, 208 cabaline. Potrivit datelor
menţionate, în anul 2012, se constată un interes mai ridicat pentru creşterea de porcine şi ovine.
Dotarea cu maşini şi echipamente agricole în Dumbrăvioara este mai bună în comparaţie cu alte zone
agricole din ţară, regiune sau judeţ.
Maşini şi echipamente agricole –număr

Maşini şi echipamente agricole

DUMBRĂVIOARA

Tractoare
Motocultoare
Pluguri pentru tractoare
Cultivatoare mecanice
Combinatoare
Grape mecanice
Semănători cu tracţiune mecanică
Masini pentru imprastiat ingrasaminte
Masini pentru erbicidat şi executat tratamente
Combine autopropulsate pentru recoltat
cereale, culturi oleaginoase, seminceri
Combine autopropulsate pentru recoltat
furaje, sfecla de zahar, cartofi
Motocositoare
Alte maşini şi echipamente agricole

260
30
256
69
106
190
155
30
77
159
7
51
28

Sursa: Registrul General Agricol 2010

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale
Evoluţia populaţiei:
Localitatea
Anul
Nr. locuitori

1992
1692

Dumbrăvioara
2002
1648

Creştere medie anuală în
perioada 2002-2011
aprox. 17 pers./an

2011
1757

Se observă o creştere lentă a numărului de locuitori.
Se estimează, pe baza unor simple extrapolări, că populaţia localităţii Dumbrăvioara va creşte în
următoarea perioadă şi la finalul anului 2019 populaţia comunei va creşte uniform şi proporţional iar,
factorii de răspundere vor trebui să asigure condiţii de dezvoltare şi extindere corespunzătoare.

Populaţia estimată pentru Dumbrăvioara în anul 2020
Localitate

2002

Populaţia
2011

2020
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Dumbrăvioara

1648

1757

1820

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor 2002 şi 2011 în judeţul Mureş

Structura populaţiei pe sexe:
Conform recensământului din 2002, structura pe sexe a populaţiei se prezintă astfel:
Localitatea
Nr. locuitori
Femei
Bărbaţi

Dumbrăvioara
1757
870
887

Structura pe sexe indică o uşoară preponderenţă a persoanelor de sex feminin, tendinţa fiind însă de
echilibrare a proporţiei între sexe.
Structura populaţiei pe etnii:
Transilvania şi în special Regiunea Centru se caracterizează printr-o mare diversitate etnică, lingvistică
şi religioasă. Datele recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002 arăta că în Regiunea Centru
comparativ cu celelalte Regiuni administrative se regăsesc cele mai multe persoane aparţinând
minorităţilor etnice şi religioase. Românii formează şi aici majoritatea absolută a populaţiei(65,4%), fiind
însă minoritari în 2 judeţe – Harghita(14,1%) şi Covasna(23,3%). La nivelul Regiunii, românii sunt
urmaţi, în ordine, de maghiari - 29,9% din totalul populaţiei(6,6% la nivelul naţional), romi – 4,0% din
populaţie(2,5% la nivel naţional) şi germani – 0,6%(0,3% la nivelul ţării). În Regiunea Centru trăiesc
peste jumătate(52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din România, un sfert(24,5%)
din numărul etnicilor germani şi 18,7% din numărul total al romilor.[10] La nivelul Zonei metropolitane,
după recensământul din anul 2002 se evidenţiază o pondere a populaţiei maghiare de 50%, a populaţiei
de etnie română de 45% şi a etniei rrome de 4,7%.
În judeţul Mureş, evoluţia populaţiei a avut o tendinţă crescătoare în ceea ce priveşte populaţia de etnie
română, care a evoluat de la 111.808 de persoane în anul 1850 la 309.375 de persoane în anul 2002,
reprezentând 53,26% din totalul populaţiei judeţului.
Din punct de vedere etnic, populaţia comunei Ernei se prezintă diferit de situaţia la nivel naţional, şi la
nivel judeţean şi conform cu situaţia existentă la nivelul Zonei Metropolitane, cu o populaţie majoritară
de etnie maghiară.
Localitate
Dumbrăvioara

An
2002
2011

Populaţie
stabilă
1648
1757

Română

Maghiară

Romi

75
84

1539
1470

33
158

Etnie
nedeclarată
45
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Populaţia activă:
Conform datelor înregistrate la recensământul din 2002 situaţia populaţiei active în localitatea Dumbrăvioara era următoarea:
ŞOMERI
POPULAŢIA ACTIVĂ

POPULAŢIA OCUPATĂ

Localitatea

Dumbrăvioara

Total
Ambele
sexe
663

Bărbaţi

Femei

431

232

Ambele
sexe
619

Bărbaţi

Femei

384

235

Ambele
sexe
44

Bărbaţi

Femei

34

10

În căutarea unui alt loc de
muncă
Ambele
Bărbaţi Femei
sexe
33
26
7

În căutarea primului loc de
muncă
Ambele
Bărbaţi Femei
sexe
11
8
3

Populaţia inactivă:
INTREŢINUŢI
POPULAŢIA
Localitate

INACTIVĂ
Ambele
sexe

Dumbrăvioara

ELEVI/STUDENŢI

1094

B

F

503 591

Ambele
sexe
266

B

F

149 117

PENSIONARI

Ambele
sexe
343

B

INTREŢINUŢI

CASNICE

F

154 189

Ambele
sexe
129

B

de altă persoană

F

1 128

Ambele
sexe
176

B

F

106 70

de stat sau de
organizaţii
private
Ambele
sexe
8

B F
7 1

INTREŢINUŢI

ALTĂ SITUAŢIE

din alte surse

economică

Ambele
sexe
96

B

F

23 73

Ambele
sexe
79

B F
72 7
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În funcţie de ramurile economice în care îşi desfăşoară activitatea populaţia localităţii avem:
Populaţia curent ocupată, pe activităţi ale economiei
Localitatea
DUMBRĂVIOARA
Ambele sexe
Bărbaţi
Femei

Ramura de activitate

Agricultură, silvicultură şi pescuit

231

184

47

Industria extractivă

18

18

0

Industria prelucrătoare

83

43

40

Energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

11

11

0

Construcţii

70

65

5

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi motocicletelor

89

38

51

Hoteluri şi restaurante

7

1

6

Transport şi depozitare

23

22

1

Informaţii şi telecomunicaţii

2

1

1

Intermedieri financiare şi asigurări

2

0

2

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

7

5

2

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii sport

13

8

4

Administraţie publică şi apărare

12

10

2

Învăţământ

23

6

17

Sănătate şi asistenţă socială

21

9

12

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

4

1

3

Activităţi ale gospodăriilor private

3

2

1

Total populaţie ocupată

619

Romanocatolică

Grecocatolică

Reformată

Unitariană

Penticostală

Adventistă
de ziua a
şaptea

Altă religie

Martorii lui
Iehova

Fără religie

Nedeclarată

Dumbrăvioara

Ortodoxă

Localitate

Populaţie

Structura populaţiei după religie:

1757

96

186

7

1353

10

0

0

0

34

13

58

Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei
La nivelul localităţii se remarcă un procent foarte scăzut al sporului natural, ceea ce se datorează nivelului
de trai necorespunzător. Şomajul ridicat (13,67% la nivelul anului 2002) şi lipsa locurilor de muncă, în
special pentru populaţia feminină, sunt alte probleme caracteristice pentru localităţile rurale.
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Cauzele acestor evoluţii sunt, pe de o parte nivelul scăzut al fertilităţii, prin care generaţia de părinţi este
înlocuită doar parţial şi migraţia, mai ales cea externă care afectează mai ales tinerii cu un grad de
profesionalizare înalt.
Creşterea numărului de naşteri presupune un sprijin financiar substanţial acordat familiilor cu un necesar
financiar ridicat. Migraţia oamenilor tineri poate fi oprită numai dacă vor fi create locuri atractive de muncă
bine remunerate. Toate acestea depind însă de politicile sociale la nivel naţional.
Educaţia
Educaţia şi formarea profesională sunt esenţiale pentru orice comunitate, dar în ceea ce priveşte
infrastructura şcolară din Romania există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de şcoli
depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din cauza slabei dotări a
infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte, datorită nivelului de pregătire sau motivare al profesorilor.
Cele mai multe dintre şcoli din România au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material
didactic.
În Dumbrăvioara există un Grup Şcolar Agricol cu două filiere tehnologice, profil tehnic – cu limba de
predare română şi Resurse naturale şi protecţia mediului - cu limba de predare - maghiară.
Locuinţe
Situaţia locuinţelor în anul 2002

Localitate
Dumbrăvioara

Populaţie
stabilă
1.648

Nr.
clădiri
457

Nr.
locuinţe
509

Nr.
camere
1.064

Nr.
gospodării
557

Suprafaţă totală
camere - mp
17.430

Sursa: Direcţia de statistică Mureş

2.6. Circulaţie şi transport
Căile de comunicaţie rutieră ocupă o suprafaţă totală de 10,4 Ha, adică 4,71% din suprafaţa intravilanului
existent.
Localitatea Dumbrăvioara este străbătută de drumul naţional DN15 Tg.Mureş-Reghin-Piatra Neamţ, din
care se ramifică drumul judeţean DJ153B Dumbrăvioara-Glodeni-Fărăgău.
Tot din DN15 se ramifică şi drumul comunal nr.18 (Dc18) spre Sângeru de Pădure.
Situaţia sistemelor rutiere la străzile din intravilan se prezintă în tabelul următor:
Clasificare stradă (DN, DJ, Dc, De)
Drum naţional DN15 (Tg.Mureş-Reghin-Topliţa)
Drum judeţean DJ153B (Dumbrăvioara-Glodeni-Fărăgău)
Drum comunal Dc18 (Dumbrăvioara-Sângeru De Pădure)
Drumuri de exploatare în intravilan De
Total drumuri în intravilan DUMBRĂVIOARA

Îmbrăcăminte
drum
asfalt
asfalt
asfalt
pietruit, pământ

Suprafaţa în intravilan
existent (mp)
30.072
4.888
5.280
64.194
104.434

Eliminarea traficului greu şi de tranzit din localitate şi susţinerea prin investiţii a infrastructurii rutiere de
interes local, se află în aria de competenţă a autorităţilor locale.
Transportul public în Zona Metropolitană este asigurat cu preponderenţă prin transport rutier. Transportul în
comun la nivelul Zonei Metropolitane este asigurat de operatori de servicii de transport călători, care au
încheiat contracte specifice cu Consiliul Judeţean. Transportul rutier intercomunal şi interurban în comun
este rezolvat prin autobuze şi microbuze aparţinând mai ales unor societăţi comerciale particulare. Din
păcate transportul în comun reprezintă o problemă la nivelul întregii comune. Condiţiile de transport în
comun nu se ridică la standarele europene: autobuzele/ microbuzele folosite sunt vechi, circulă rar.
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Pe teritoriul judeţului Mureş există linii de cale ferată cu ecartament îngust, a căror reabilitare şi
modernizare, odată cu infrastructura aferentă (gări, halte) în scopuri turistice şi în secundar economice pot
repune în valoare infrastructura feroviară existentă şi pot deveni un element de atracţie turistică.
Municipiul Tîrgu Mureş este conectat la calea ferată neelectrificată cu ecartament normal, ruta Războieni –
Deda (linia 405), având două gări(Gara Mare si Gara Mică). În zonă operează atât Compania Naţională de
Căi Ferate “CFR” SA, cât şi operatorul feroviar privat SC Regiotrans SRL Braşov. Doar un număr foarte
mic de localităţi este străbătut de reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua fiind considerată o conexiune
între magistralele 400 şi 500.
Localitatea este deservită şi de calea ferată nr. 405, construită în 1886, între Deda şi Războieni, fapt care
uşurează considerabil menţinerea contactului cu oraşele din apropiere şi lumea exterioară, influenţând
calitatea relaţiilor.
Construirea pasajului denivelat peste linia de cale ferată a remediat o disfuncţionalitate foarte acută, însă
faptul că DN15 şi strada Principală a localităţii se suprapun în continuare pe o porţiune însemnată, aduce
după sine menţinerea unui trafic intens de tranzit de-a lungul satului.
2.7

Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

Principalele zone funcţionale ale localităţii Dumbrăvioara sunt:
 zona locuinţelor cu funcţiuni complementare de locuire,
 unităţi industriale şi depozitare,
 instituţii şi servicii de interes public,
 căi de comunicaţii şi transport,
 spaţii verzi, sport, agrement, protecţie,
 construcţii tehnico-edilitare,
 gospodărie comunală, cimitire,
 terenuri libere,
 ape.
Situaţia intravilanului existent este prezentată în următorul tabel:
Dumbrăvioara
Suprafaţa (ha)
%

Zone funcţionale

Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare
Zona cu institiuţii şi servicii de interes public şi alte funcţiuni
complexe
Unităţi industriale si depozitare

82,29

37,30

5,60

2,54

8,65

3,92

Unităţi agrozootehnice
Căi de comunicaţii şi transport, din care:

1,41
15,71
3,4
10,33

0,64
7,12

0,00

0,00

4,02

1,82

90,61

41,08

1,60

0,73

0,38

0,17

zona aferenta CF

Zona de spaţii verzi de protecţie, sport, agrement
Construcţii tehnico-edilitare
Zona de gospodărie comunală, cimitire
Terenuri nereglementate din punct de vedere al infrastructurii sau
Alte zone (terenuri libere, neproductive, agricol, etc.)
Ape
Paduri
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN

220,60

4,68

100,00
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Tabel centralizator cu PUD-uri, PUZ-uri elaborate pentru localitatea Dumbrăvioara, perioada 2001-2014
Nr.
1

2

An elab.
doc.

Proiectant/
Beneficiar

Denumire

2008

PROIECTCONS SRL, pr.22
/ SC GYLFERR SRL

PUD Hală
depozitare

2008

PAC PROIECT SRL, pr.38 /
Consiliul Local Ernei cu
Kantor M. etc.

PUZ
Zona de locuit
Dumbrăvioara

Amplasament

Obs.

*nr.1/B, 6600mp
*Stot=19426mp,
P+M(E)
S(mp) introdusă în
intravilan=7063mp

*CJM
nr.7.242/21.07.2008
Aviz unic
nr.61/10.07.2008
*CJM
nr.8.952/08.09.2008
Aviz unic
nr.73/27.08.2008

Zonele funcţionale conform PUZ-URI, PUD-URI elaborate în perioada 2001-2014 însumează o suprafaţă
introdusă în intravilan de S=13663mp=1,36Ha.
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
CATEGORIA DE INTERES
DOMENII
INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE
Cămin cultural, grădiniţa, poşta
Remiza PSI
Liceul agro-industrial
Şcoala generală
Gara
Biserici
GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Cimitire
CĂI DE COMUNICAŢII
Drum naţional
Drum judeţean
Drum comunal
Drumuri de exploatare
CFR
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ
LEA 20kV
Reţea de telefonie
Reţea apă

NAŢIONAL

2.8

LOCAL
■
■

■

2866,85
38,60
24975,92
4172,59
305,35
15592,51

■

24571,49

■
■
■

30072,31
4888,00
5280,00
64194,00
61865,64

■
■
■

■
■

■

2764,87
781,87
858,47
5000,16
5060,40

■
■ în curs
de exec.
■

Reţea de canalizare
Reţea de alimentare cu gaze naturale
Magistrale gaze naturale

JUDEŢEAN

DIMENSIUNI
Suprafaţă
Lungime
teren (mp)
(ml)

■

5900,00
1069,79

Zone cu riscuri naturale

Pe planşa U 001.5 - Încadrare în teritoriu. Hărţi de risc la inundaţii – râu Mureş, sunt prezentate limitele de
inundabilitate pentru debitele cu asigurarea de 0,1%; 1% şi 10% a râului Mureş în raport cu limita teritoriului
administrativ ala comunei Ernei. În nici una din cele 3 situaţii (inundaţii teoretice care se pot produce o dată
la 1000 de ani; o dată la 100 ani; o dată la 10 ani) nu este afectat intravilanul localităţii Dumbrăvioara.
La nivelul localităţii Dumbrăvioara nu au fost identificate zone cu riscuri naturale.
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2.9. Echipare tehnico-edilitară
În prezent localitatea Dumbrăvioara dispune de reţele de gaze naturale, energie electrică şi telefonie.
Alimentarea cu energie electrică se realizează din reţeaua de 20kV prin posturi de transformare. Reţeaua
de energie electrică din localitate este amplasată aerian.
Alimentarea cu apă şi canalizarea – situaţia existentă
În prezent, localitatea Dumbrăvioara nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă şi nici
de sistem de canalizare. Gospodăriile individuale folosesc apă din puţuri şi fântâni locale. Nivelul hidrostatic
al pânzei freatice fiind foarte ridicat (1,2-2,5m), apele subterane sunt infestate şi nu corespund cerinţei de
calitate pentru apa potabilă.
În ceea ce priveşte echiparea edilitară cu reţele de apă şi canalizare, localitatea are în derulare
următoarele proiecte de investiţii:
- un S.F. pentru înfiinţare reţea apă potabilă (11km reţea) care trebuie reactualizat,
- un S.F.Canalizarea şi epurarea apelor menajere elaborate în anul 2009 cu finanţare prin HG
577/1997; aplicaţia a trecut de faza de evaluare, urmând elaborarea proiectului tehnic şi execuţia
lui de către agentul economic câştigător la licitaţia investiţiei. Acest proiect prevede executarea
unei reţele de canalizare menajeră în lungime de 10,26km, 2 staţii de pompare ape uzate
menajere şi o staţie de epurare mecano-biologică care va asigura, la evacuarea în râul Mureş,
indicii de calitate conform NTPA 001/2002.
La nivelul judeţului Mureş, inclusiv în comuna Ernei se pot utiliza surse alternative de energie. Datorită
cadrului natural existent principalele surse de energie regenerabilă posibil de exploatat sunt:
Energia solară:
- utilizată la încălzirea apei, reduce costurile cu energia consumată, prelungeşte indirect durata de
viaţă a sistemului de încălzire a locuinţei 6-8 luni/an, este nepoluantă, infinită şi gratuită. Acest
sistem de producere a energiei poate reprezenta o alternativă pentru sectorul public în demersurile
primăriei de a reduce costurile aferente utilităţilor specifice aşezărilor umane.
- utilizată pentru producerea de energie electrică (parcuri fotovoltaice)
- pot fi amplasate pe terenuri neproductive cu orientare cardinală corespunzătoare
Energia eoliană este energia generată prin puterea vântului fiind adecvată pentru zonele în care vântul
bate cu cel puţin 4m/s, la nivel standard de 10 metri deasupra solului.
Biomasa: culturile de plante energetice, deşeurile vegetale şi reziduurile lemnoase din exploataţiile
forestiere pot reprezenta o sursă de energie verde valorificabilă în zona noastră. Potrivit unui studiu realizat
de ICEMENERG SA, potenţialul energetic al biomasei la nivelul judeţului Mureş s-ar ridica la aproximativ
777 Terajouli din care o cantitate apreciabilă de biomasă ar putea fi produsă în exploataţii agricole.
2.10. Protecţia mediului
Principalele probleme în ceea ce priveşte protecţia mediului sunt:
 lipsa sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, care generează potenţiale surse locale de
poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane prin evacuarea apelor uzate sau depozitarea
gunoiului menajer în locuri neadecvate;
 lipsa monitorizării activităţilor industriale, de comerţ şi prestări servicii;
 emisiile de noxe de la aparatele de încălzire, care funcţionează pe combustibil solid (lemn).
Ca principale priorităţi în ceea ce priveşte protecţia mediului:
 realizarea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în localitate;
 plantări de zone verzi, în zonele cu activităţi agro-industriale potenţial poluatoare.
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Deşeurile
Sistemul de gestionare al deşeurilor municipale şi asimilabile este influenţat de o serie de factori generali şi
specifici. Dintre aceştia, cei mai importanţi sunt: aria de acoperire cu servicii de salubritate, cantitatea şi
compoziţia deşeurilor colectate care sunt în strictă dependenţă cu mărimea şi caracterul localităţii, condiţiile
climatice şi dezvoltarea economică. Ponderea populaţiei deservite de serviciile de salubritate este de 58%
în Regiune, 86% din populaţia din mediul urban beneficiază de aceste servicii, în timp ce în mediul rural
doar 14% din populaţie.
Starea mediului înconjurător este pe an ce trece tot mai îngrijorătoare: spaţiile împădurite se reduc,
deşertul se extinde, solurile agricole se degradează, stratul de ozon este mai subţire, numeroase specii de
plante şi animale au dispărut, efectul de seră se accentuează.Gestionarea deşeurilor poate proteja
sănătatea populaţiei din zonă şi calitatea mediului, în acelaşi timp susţinând conservarea resurselor
naturale, deci o dezvoltare durabilă a societăţii.
Nu există rampă locală de colectare deşeuri.
La nivelul comunei Ernei, gestionarea deşeurilor se face astfel:
 forme de colectare selectivă a deşeurilor:
- săptămânal deşeurile de la gospodările individuale sunt colectate selectiv (o săptămână deşeuri
menajere, o săptămână deşeuri reciclabile) de către echipe specializate ale firmei S.C. SYLEVY
SALUBRISERV S.R.L. Ceuaşu de Câmpie, care sunt transportate la depozit autorizat.
- containere amplasate în fiecare localitate, câte 3 eurocontainere / punct de colectare (pt. plastic,
hârtie, sticlă) astfel:
loc. Ernei
8 puncte de colectare
loc. Dumbrăvioara
6 puncte de colectare
loc. Căluşeri
3 puncte de colectare
loc. Icland
1 punct de colectare
loc. Săcăreni
2 puncte de colectare
loc. Sângeru de Pădure
2 puncte de colectare
Total 22 buc x 3 container
- unităţi de compostare individuale (deşeuri biodegradabile) cu o capacitate de 200l, distribuite gratuit –
1.104 bucăţi din care cca 950 buc. au fost deja distribuite
 frecvenţa de colectare: săptămânal / alternativ: o săptămână deşeuri menajere, o săptămână deşeuri
reciclabile (plastic, hârtie, sticlă).
Pentru ridicarea şi transportul deşeurilor, Primăria Comunei Ernei are încheiat contract cu S.C. SYLEVY
SALUBRISERV S.R.L. Ceuaşu de Câmpie.
În prezent, în sectorul gestionării deşeurilor, este în curs de implementare proiectul Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş prin care se va realiza un nou sistem de gestionare a
deşeurilor la nivel judeţean, bazat pe recuperarea – sortarea - reciclarea materialelor refolosibile şi
reducerea cantităţii de deşeuri care se elimină prin depozitare, în condiţii de protecţie a mediului şi a
sănătăţii populaţiei. Implementarea noului sistem de gestionare a deşeurilor în judeţul Mureş va conduce la
îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu în special a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane şi a solului.
Prin extinderea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor la nivelul întregului judeţ şi închiderea
depozitelor neconforme, care reprezintă în prezent o sursă de poluare a mediului înconjurător se va evita
poluarea factorilor de mediu. În anul 2011 în judeţul Mureş aproape întreaga populaţie a fost conectată la
servicii de salubrizare, iar începând cu anul 2013, se preconiza ca deşeurile menajere să fie colectate
separat.
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Se propune în continure colectarea selectivă a deşeurilor menajere în pubele individuale şi transportul la un
depozit zonal, conform Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor, corelat cu Master Planul Sistemului de
Management Integrat al deşeurilor în judeţul Mureş.
2.11. Disfuncţionalităţi
Analiza multicriterială a situaţiei existente la nivelul localităţii a evidenţiat disfuncţionalităţile care apar în
desfăşurarea activităţilor în localitate cât şi în teritoriul acesteia.
Au fost identificate următoarele disfuncţionalităţi, consemnate în tabelul centralizator de mai jos:
DOMENII

DISFUNCŢIONALITĂŢI

PRIORITĂŢI

- DN15A -circulaţie de tranzit periculoasă şi
aglomerată (Tg.Mureş-Reghin-Piatra Neamţ)
- creşterea cotei DN cu mult peste cota de
acces în gospodării, datorită suprapunerii
straturilor peste cele existente
- neconcordanţa între marcarea rutieră a
localităţii cu limitele intravilanului

- scoaterea traficului de tranzit în afara
localităţii;
- propunerea de trasee pentru drumuri
ocolitoare

CIRCULAŢII

- DJ 153B neîntreţinerea corespunzătoare:
- aplicarea marcajelor rutiere
- lipsa semnalizarii, marcajelor rutiere
- curăţarea şi decolmatarea şanţurilor
- şanţuri neîngrijite, colmatate sau pline de
vegetaţie
- trecerile la nivel cu calea ferată sunt
neamenajate sau nesemaforizate

- amenajarea trecerii la nivel cu CF sub
pasaj
- semaforizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată (Dc18, str.13)

- străzi locale neamenajate şi nesistematizate, - amenajarea străzilor locale secundare
profile insuficiente
- corectarea profilelor modernizarea
străzilor şi asigurarea profilelor
conform normative în vigoare
- iluminat stradal insuficient

- asigurarea unui iluminat stradal
corespunzător
- alimentarea cu energie electrică din
surse alternative (celule fotovoltaive)

- legături cu drumuri de exploatare fără
racorduri asfaltate şi/sau pietruite (după caz)

- executare racorduri şi platforme pentru
curăţarea roţilor de noroi

- lipsa alternativelor de circulaţie pentru
mijloacele de transport tradiţionale (tracţiune
animală) sau cu viteză redusă (tractoare,
utilaje agricole)

- realizarea unor trasee alternative,
paralele cu DN15

- lipsa nomenclator stradal

- stabilirea nomenclatorului stradal
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DOMENII

DISFUNCŢIONALITĂŢI

PRIORITĂŢI

FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR
- amestecul funcţiunilor (activităţi industriale în - concentrarea unităţilor de producţie
zone rezidenţiale); dezvoltarea de unităţi de
poluante într-o zonă prevăzută prin
producţie în interiorul zonelor de locuit
P.U.G. şi reducerea progresivă a
activităţilor industriale în zonele de
locuit
- locuinţe fără confort şi echipare edilitară
- realizarea reţelelor de alimentare cu
apă şi canalizare menajeră stradală
- dotarea locuinţelor cu branşament de
apă şi racord la canalizarea publică
- lipsa tăbliţelor cu numere pentru clădiri
- dotarea clădirilor cu tăbliţe numerotate
- lipsa unui regulament de construire mai
riguros care să ţină seama de organizarea
tradiţională a loturilor, de volumetria,
materialele şi culorile admise pentru toate
tipurile de construcţii
- lipsa dotărilor urbane

- case în stare degradată, cu pericol de
prăbuşire
- construcţii noi care ies din tiparul clădirilor
tradiţionale prin creşterea regimului de
înălţime

- aplicarea legislaţiei de profil
- întocmirea regulamentului local de
urbanism
- asigurarea de spaţii şi stimularea
dotărilor direct proporţional cu
dezvoltarea zonele de locuit
- cartarea lor şi aplicarea prevederilor
legale
- prevederea în regulamentul local de
urbanism a unor regelementări prin
care să se impună păstrarea unor
caracteristici constructive specifice
zonei(materiale, volumetri, culoti, etc.)

SPAŢII PLANTATE, SPORT, AGREMENT ŞI PROTECŢIE
- lipsa perdelelor de protecţie la incintele
industriale sau agrozootehnice

- crearea de perdele de protecţie

- lipsa parcuri

- crearea de parcuri amenajate

- număr insuficient de spaţii amenajate pentru
agrement (terenuri sport), terenuri de joacă
pt. copii

- amenajarea de spaţii pentru agrement

PROBLEME DE MEDIU
- reţele de distribuire energie electrică,
telefonie fixă si cat -TV, pozate aerian

- interzicerea montării de cabluri şi
conductori
- stabilirea unui program de conformare
pentru pozarea în subteran a reţelelor
aeriene existente
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DOMENII

DISFUNCŢIONALITĂŢI

PRIORITĂŢI

- lipsa reţele de alimentare cu apă şi
canalizare
- lipsa sistemului centralizat de colectare a
apelor meteorice pozate subteran

- continuarea programului prin care să
se asigure dezvoltarea reţelei de apă
şi canalizare pentru toată localitatea și
utilizarea suprafețelor recuperate la
suprafața pentru trotuare și piste de
biciclisti

- colectarea defectuoasă a deşeurilor
- arderea deşeurilor vegetale

- optimizarea sistemului de colectare a
deşeurilor
- stimularea populaţiei pentru colectarea
selectivă a deşeurilor
- stimularea producerii compostului

PROTEJAREA ZONELOR
- cimitir amplasat în apropierea zonelor de
locuit fără asigurarea zonei minime de
protecţie sanitară (50m)

- constituirea zonelor de protecţie
sanitară stabilită prin ordinul 119/2014
- interdicţie de construire pentru
construcţii noi şi pentru extinderi la
clădirile existente

- lipsa zonelor de protecţie sonde, conducte
magistrale de gaz

- reactualizarea zonelor de protecţie
pentru toate tipurile de reţele edilitare,
drumuri şi CF.

- lipsa delimitării zonelor protejate pt.
monumente

- crearea zonelor de protecţie pentru
monumente

2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
O necesitate imediată pentru promovarea unei locuiri durabile este continuarea programului de realizare a
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. Un alt deziderat este controlul extinderii intravilanului şi
detalierea în RLU în vederea asigurării cadrului legal pentru realizarea de construcţii noi.
O altă prioritate în perspectiva dezvoltării durabile a localităţii o reprezintă asfaltarea şi modernizarea străzilor.
Din punct de vedere socio-economic este nevoie de îmbunătăţirea numărului şi calităţii dotărilor, serviciilor
şi activităţilor productive desfăşurate în localitate, în vederea sporirii numărului de locuri de muncă pentru
stabilizarea populaţiei prin sprijinirea iniţiativei particulare în domeniile micii producţii agroindustriale şi a
prestărilor de servicii.

3.

PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Evoluţia posibilă, priorităţi
Ca urmare a datelor prezentate în capitolele precedente, se poate spera la o creştere a populaţiei din
localitatea Dumbrăvioara, dacă se vor îndeplini condiţiile de trai decent, sigur şi durabil. Pentru că
valabilitatea unui PUG este de aproximativ 10 ani, în funcţie de starea evoluţiei localităţii, se fac
următoarele estimări:
- Prioritară este stabilirea intravilanului nou pentru a crea cadrul legal de dezvoltare urbanistică şi
asigurarea cu utilităţi.
- Priorităţi pe termen lung, în corelare cu investiţiile promovate de stat sunt:
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-

investiţii şi servicii corespunzător dimensionate,
asigurarea cadrului pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe,
asigurarea utilităţilor pentru întreaga localitate,
reglementări ce vor duce la stabilizarea populaţiei şi la creşterea numărului acesteia, la crearea de
locuri de muncă şi condiţii pentru un trai decent.
Situarea localităţii în apropierea municipiului Tg. Mureş, precum şi tranzitarea acesteia de DN15 Tg.MureşReghin-Piatra Neamţ, constituie premise ale dezvoltării localităţii, investitorii fiind atraşi de poziţia favorabilă
a terenurilor faţă de municipiu şi de accesul facil la o cale rutieră naţională şi la o cale ferată importantă
care face legătura între magistrală 300 şi 400.
3.2. Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Relaţiile localităţii Dumbrăvioara cu teritoriul înconjurător se realizează prin următoarele căi de circulaţie:
- drumul naţional DN15 Tg.Mureş - Reghin - Piatra Neamţ,
- drumul judeţean DJ153B Dumbrăvioara - Glodeni - Fărăgău,
- drumul comunal DC18 – spre Sângeru de Pădure,
- linia C.F. 405 – Deda - Războieni.
Priorităţile stabilite prin prezentul Plan Urbanistic: în privinţa modernizării drumurilor care traversează
localitatea precum şi a străzilor locale, ca o condiţie necesară pentru un transport civilizat şi sigur şi pentru
optimizarea relaţiilor cu localităţile învecinate sunt:
- scoaterea traficului de tranzit în afara localităţii; propunerea de trasee pentru drumuri ocolitoare,
- sistematizarea străzilor locale secundare,
- modernizarea străzilor şi asigurarea profilelor conform normativelor în vigoare,
- asigurarea unui iluminat stradal corespunzător.
Propunerile drumului ocolitor pentru comuna Ernei au fost corelate cu proiectul drumului de ocolire Tg.
Mureş Est, cu traseu între localităţile Corunca şi Ernei. În planşa U 001.3 rev2 se propune varianta de
ocolire a localităţii Dumbrăvioara, care ar scoate circulaţia de tranzit atât din localitatea Ernei cât şi din
localitatea Dumbrăvioara. Stabilirea soluţiei finale trebuie să se facă în baza unui studiu de circulaţie.
Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa
dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi alta a drumurilor va fi de minimum
13m pentru drumurile naţionale, de minimum 12m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10m pentru
drumurile comunale. De asemenea, se vor institui zonele de siguranţă şi zonele de protecţie ale drumurilor
publice. Zonele de siguranţă sunt necesare pentru semnalizare rutieră, siguranţa circulaţiei, iar zonele de
protecţie sunt necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumurilor.
3.3. Dezvoltarea activităţilor
În cadrul localităţii este necesară promovarea unor activităţi care să valorifice produsele proprii, de natură
vegetală sau animală, a unor servicii ce lipsesc, dar care se pot realiza prin forţe proprii şi cu investiţii mici,
neproducătoare de poluare de orice fel.
Scopul principal este acela de a crea noi locuri de muncă care să atragă şi să menţină populaţia în
localitate.
Prioritară este stabilirea intravilanului nou şi a unităţilor teritoriale de referinţă, pentru a crea cadrul legal de
dezvoltare urbanistică, asigurarea infrastructurii şi a utilităţilor pentru întreaga localitate.
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3.4. Evoluţia populaţiei
Evoluţia populaţiei pentru următorii 10 ani poate fi estimată ca fiind pozitivă, având în vedere că de la
ultima statistică (recensământ 2002 - când erau 1648 de locuitori) s-a înregistrat o creştere până la nivelul
anului 2011, când erau 1757 de locuitori (conform datelor furnizate de primărie).
Se poate spera la o creştere a populaţiei din localitatea Dumbrăvioara, dacă se vor îndeplini condiţiile de
trai decent, sigur şi durabil.
Evoluţia numărului de locuitori poate fi determinată de următoarele aspecte:
- investiţii şi servicii corespunzător dimensionate,
- asigurarea cadrului pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe,
- asigurarea utilităţilor pentru întreaga localitate,
Sub aspectul structurii demografice ar trebui create premize pentru atragerea populaţiei tinere prin crearea
de noi locuri de muncă, dezvoltând activităţile din domeniile serviciilor, învăţământului, transporturilor,
construcţiilor şi a sectorului privat agroindustrial.
3.5. Organizarea circulaţiei
În cadrul localităţii Dumbrăvioara s-au studiat posibilităţile de dezvoltare a străzilor existente, corespunzător
circulaţiei actuale şi de perspectivă, precum şi traseele pentru străzi noi.
Având în vedere starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor secundare din intravilanul localităţii, în
momentul de faţă se află în curs de modernizare 5 străzi cu o importanţă deosebită în asigurarea accesului
cetăţenilor, prin reţeaua de drumuri principale, la instituţiile administraţiei publice locale precum şi la
aşezămintele culturale şi religioase. Profilele transversale aplicate cuprind: parte carosabilă de 4,00m,
acostament de 0,50m şi trotuar de 1,00m. Lucrările de modernizare vor îmbunătăţii condiţiile de trafic şi
siguranţa circulaţiei, conform cerinţelor actuale şi de perspectivă.
În prezent se află în faza de execuţie varianta de ocolire a localităţii Tg.Mureş, variantă care va permite o
circulaţie rapidă în direcţia Reghin. Propunerile drumului ocolitor pentru localităţile Ernei şi Dumbrăvioara
au fost corelate cu proiectul drumului de ocolire Tg. Mureş Est care are traseul între localităţile Corunca şi
Ernei.
În planşa U 001.3 rev2 se propune varianta de ocolire a localităţii Dumbrăvioara, care ar scoate circulaţia
de tranzit atât din localitatea Ernei cât şi din localitatea Dumbrăvioara. Soluţia definitivă necesită întocmirea
unui studiu de circulaţie. De asemenea sunt propuse două drumuri ocolitoare pentru atelaje, care sunt
prevăzute tot în planşa U 001.3 rev2.
La străzile principale şi secundare nou propuse vor fi respectate profilele transversale conform STAS
10144/1-90.
Drumul naţional DN15 care străbate localitatea în lungime, se va menţine pentru trafic de tranzit ocazional
şi pentru circulaţia locală - ca stradă principală a localităţii Dumbrăvioara.
Priorităţile stabilite prin prezentul Plan Urbanistic General în ceea ce priveşte modernizarea străzilor, ca o
condiţie necesară pentru un transport civilizat, sigur şi optimizarea relaţiilor cu localităţile învecinate sunt:
- modernizarea străzilor şi asigurarea profilelor conform normativelor în vigoare,
- asfaltarea străzilor,
- asigurarea unui iluminat stradal corespunzător,
- asigurarea fluenţei,
- propunerea de trasee pentru drumuri ocolitoare.
Se vor institui zonele de protecţie pentru drumurile care străbat localitatea: distanţa de la marginea
exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului va fi de minimum 22m pentru drumul
naţional DN15 şi drumul de ocolire propus, de minimum 20m pentru drumul judeţean DJ153A şi de
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minimum 18m pentru drumul comunal DC18 din axul drumului.
De asemenea se va institui zona de protecţie a infrastructurii feroviare care străbate localitatea, acesta fiind
fâşia de teren cu o lăţime de 100m măsurată de la limita zonei cadastrale a căii ferate, de o parte şi de alta
a axei căii ferate (OG 12/1998).
3.6. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial
Zone funcţionale
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare
Zona cu institiuţii şi servicii de interes public şi alte
funcţiuni complexe
Unităţi industriale si depozitare
Unităţi agrozootehnice
Căi de comunicaţii şi transport, din care:
-zona aferenta CF
Zona de spaţii verzi de protecţie, sport, agrement
Construcţii tehnico-edilitare
Zona de gospodărie comunală, cimitire
Terenuri nereglementate din punct de vedere al
infrastructurii sau Alte zone (terenuri libere,
neproductive, agricol, etc.)
Ape
Paduri
TOTAL TERITORIU INTRAVILAN

Situaţia existentă

Situaţia propusă

Ha
82,29

%
37,30

Ha
203,13

%
80,66

5,60

2,54

5,60

2,22

8,65
1,41
15,71
3,4
10,33
0,00
4,02

3,92
0,64
7,12

3,43
0,56
6,24

4,68
0,00
1,82

8,65
1,41
15,71
3,4
10,33
1,00
4,02

90,61

41,08

0,00

0,00

1,60
0,38
220,60

0,73
0,17
100,000

1,60
0,38
251,83

0,64
0,15
100,00

4,10
0,40
1,59

3.7. Măsuri în zonele cu riscuri naturale.
Perimetrul localităţii Dumbrăvioara nu prezintă restricţii din punct de vedere al construibilităţii, nefiind
identificate zone cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii etc.), prin urmare nu se impune luarea
unor astfel de măsuri.
3.8. Dezvoltarea echipării edilitare
În prezent, localitatea Dumbrăvioara nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă şi nici
de sistem de canalizare. Gospodăriile individuale folosesc apă din puţuri şi fântâni locale. Nivelul hidrostatic
al pânzei freatice fiind foarte ridicat (1,2-2,5m), apele subterane sunt infestate şi nu corespund cerinţei de
calitate pentru apa potabilă.
În ceea ce priveşte echiparea edilitară cu reţele de apă şi canalizare, localitatea are în derulare
următoarele proiecte de investiţii:
- un S.F. + P.T. pentru înfiinţare reţea apă potabilă (11km reţea),
- un S.F. + P.T. intitulat „Canalizarea şi epurarea apelor menajere în localitatea Dumbrăvioara,
comuna Ernei„ elaborate în anul 2009 cu finanţare prin HG 577/1997; aplicaţia a trecut de faza de
evaluare, urmând elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lui de către agentul economic câştigător la
licitaţia investiţiei. Acest proiect prevede executarea unei reţele de canalizare menajeră în lungime de
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10,26 km, 2 staţii de pompare ape uzate menajere şi o staţie de epurare mecano-biologică care va asigura,
la evacuarea în râul Mureş, indicii de calitate conform NTPA 001/2002.
Este necesar să se studieze posibilitatea colectării apelor pluviale în sistem subteran şi înlocuirea profilelor
de stradă de tip rural cu profile de tip urban. Această soluţie ar permite creşterea gradului de siguranţă a
circulaţiei prin asigurarea trotuarelor şi a pistelor pentru ciclişti.
Până la realizarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, în cazul construcţiilor noi sau a
modernizărilor se va impune prin Certificatul de Urbanism obligativitatea colectării apelor uzate menajere în
bazine vidanjabile betonate, care ulterior se vor lega la canalizarea menajeră publică, şi se va solicita
avizul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş.
3.9. Protecţia mediului
Măsuri care se impun în ceea ce priveşte protecţia mediului:
- realizarea reţelei de alimentare cu apă,
- realizarea reţelei de canalizare,
- crearea de perdele de protecţie, în zonele cu activităţi industriale sau agrozootehnice şi pe traseul
căilor de circulaţie,
- realizarea unor drumuri de ocolire a localităţii în vederea fluidizării traficului auto şi reducerii
nivelului de poluare cu gaze de eşapament, reducerii nivelului de zgomot şi vibraţii datorate
traficului auto actual.
Trebuie instituite zonele de protecţie pentru reţelele tehnico-edilitare, pentru drumuri, precum şi alte culoare
tehnice, pentru zonele construite cuprinzând monumente istorice şi de arhitectură, zone de protecţie
sanitară pentru utilizări agrozootehnice şi grajdurile existente sau propuse, cimitire. Scopul instituirii
acestora zone este de a proteja zonele naturale şi construite şi de a nu permite afectarea negativă a
condiţiilor de locuire şi de viaţă în general.
3.10. Reglementări urbanistice
Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire este necesară stabilirea
regimului tehnic, juridic şi economic al tuturor terenurilor din cadrul localităţii, prin instituirea unui sistem de
reglementări cuprinse în Regulamentul aferent PUG şi în legislaţia naţională de profil.
Reglementările urbanistice se referă la:
- cuprinderea în intravilan a terenurilor necesare dezvoltării localităţii,
- zonificarea urbanistică funcţională adecvată astfel încât să nu se stânjenească unele funcţiuni
urbanistice în detrimentul altora,
- instituirea zonelor de protecţie a zonelor construite protejate, a drumurilor, a căilor ferate, a
surselor de apă, a staţiilor de epurare, a liniilor de înaltă tensiune, a reţelelor magistrale de gaze
naturale, a surselor de poluare şi altele,
- organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale şi la realizarea unor drumuri rapide, de ocolire,
- dimensionarea corespunzătoare a dotărilor şi serviciilor,
- definirea şi asigurarea de amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică,
- stabilirea zonelor cu interdicţii de construire.
Se propune interdicţie în zona propusă pentru realizarea drumului rapid, zona situată în extravilanul
localităţii Dumbrăvioara până la stabilirea straseului definitiv. Zonele aferente lucrărilor tehnico-edilitare sau
gospodărie comunală vor fi protejate pe baza normelor sanitare în vigoare.
Regimul de înălţime, alinierea construcţiilor precum şi indicii de control privind utilizarea terenurilor vor fi în
concordanţă cu situaţia existentă cu tendinţe de îmbunătăţire în perspectivă.
Detailarea reglementărilor este redată în Regulament local de urbanism - volumul I I .
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Planul Urbanistic General al localităţii Dumbrăvioara are caracter de reglementare şi răspunde programului
de amenajare a teritoriului şi programului de dezvoltare a localităţii.
3.11. Obiective de utilitate publică
Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi îl reprezintă realizarea obiectivelor care să
servească tuturor locuitorilor comunităţii respective. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor
de utilitate publică propuse, sunt necesare următoarele:
- rezervarea terenurilor pentru obiective de interes comunitar;
- identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor;
- stabilirea circulaţiei terenurilor, în funcţie de necesităţile de realizare a obiectivelor.
Obiectivele de utilitate publică necesare în toate localităţile şi preconizate sunt:
- alimentarea cu apă şi canalizarea,
- alimentarea cu energie electrică,
- amenajarea, corectarea, repararea sau creerea străzilor şi drumurilor,
- asigurarea locuinţelor sociale şi din necesitate,
- amenajarea unor zone de agrement şi sport,
- asigurarea colectării deşeurilor,
- asigurarea dotărilor pentru sănătate, învăţământ, cultură în corelare cu populaţia localităţii.
3.12. Patrimoniu istoric
Componente ale patrimoniului istoric
nr. poz.
1

2

3

importanţă istorică
cladiri incluse in lista de
monumente istorice

descriere

număr poştal

castelul Teleky din Dumbravioara

nr.353

cavoul Teleky din Dumbravioara

-

biserica Reformata

nr. 287

cladiri si ansambluri de cladiri
propuse pentru a fi incluse in
lista de monumente istoricecategoria B

parohia Reformata

nr. 288

cladiri si ansambluri de valoare
ambientala, propuse pentru
protectie la nivel local

casa de locuit

nr. 284

casa de locuit

nr. 289

biserica Romano-Catolica

nr. 33

vechea scoala confesionala

nr. 285-286

vechea scoala elementara de stat

nr. 269-270

În planşa U 001.4 rev2 Patrimoniu construit şi situri arheologice sunt prezentate: clădiri incluse în LMI,
clădiri şi ansambluri de clădiri propuse a fi incluse în LMI, clădiri şi ansambluri de valoare ambientală
propuse pentru protecţie la nivel local şi siturile arheologice existente cartate şi nereperate până în prezent
conform „Studiului de evaluare arheologico-istorică” şi „Studiului de evaluare istorică” comuna Ernei, jud.
Mureş an 2015.
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4.

CONCLUZII

Administraţiei publice locale a comunei ERNEI, îi revine sarcina de a găsi sursele de finanţare pentru
realizarea obiectivelor de utilitate publică, de a sprijini micii investitori în intenţia lor de dezvoltare sau
promovare de noi investiţii, de a urmări pas cu pas realizarea acestora până la finalizare. De asemenea,
administraţia publică locală are sarcina de a întocmi sau de a solicita întocmirea rmătoarele studii de
specialitate:
- studiu pentru dezvoltarea durabilă,
- studiu de circulaţie,
- studiu de optimizare a traseelor ROMGAZ.

Verificat,
arh. Octavian LIPOVAN

Redactat,
ing. SZŐCS Angela
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
aferent

PLANULUI URBANISTIC GENERAL
al localităţii DUMBRĂVIOARA, judeţul Mureş
I.
DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul Regulament a fost elaborat odată cu Planul Urbanistic General al localităţilor, în baza
prevederilor din Legea 50/91 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în 1996, Ordinul
MLPAT nr.91/1991, Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism, Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea nr. 137/1995,
(republicată) privind protecţia mediului, Legea nr. 43/1998 privind regimul juridic al terenurilor, Legea nr.
54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor.
Regulamentul aferent P.U.G. este instrumentul de lucru pentru aplicarea prevederilor conţinute în acesta,
pe baza căruia se eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pe teritoriul localităţii,
Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul aferent devenind, odată cu aprobarea lor, acte de
autoritate ale administraţiei publice locale, cu valoare juridică.
Modificările P.U.G. şi Regulamentul aferent urmează aceeaşi cale de aprobare ca şi întregul P.U.G.
Derogări de Ia prevederile regulamentului sunt admise numai în cazuri bine justificate de condiţii particulare
neprevăzute, cu avizul compartimentului şi a comisiei de specialitate (urbanism).
Teritoriul pentru care se aplică prezentul Regulament este cel cuprins în limitele intravilanului Iocalităţii
Dumbrăvioara, care va fi marcat pe teren prin borne.
Împărţirea pe Unităţi Teritoriale de Referinţă – U.T.R.-uri, este marcată în Planşa B -U003.1. rev2
Criteriile de împărţire în UTR-uri s-a făcut funcţie de funcţiunea dominantă a zonei, de omogenitatea
urbanistică a zonei şi de posibilităţile delimitării fizice a UTR-urilor.
1.
Rolul RLU
Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice în vigoare, care stă
la baza elaborării planurilor urbanistice, precum şi a regulamentelor locale de urbanism.
Planurile de Urbanism şi Regulamentele Locale de Urbanism cuprind norme obligatorii pentru autorizarea
executării construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, în intravilan sau
extravilan.
Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea normelor obligatorii stabilite de prezentul
regulament, întărite prin avizul Consiliului Local, pentru o ocupare raţională a terenurilor.
Regulamentul Local de Urbanism se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local, pe baza avizelor şi
acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al administraţiei publice locale.
Prin aplicarea Regulamentului Local de Urbanism se va asigura concilierea intereselor cetăţeanului cu cele
ale comunităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.
2.

Baza legală a elaborării
• Codul civil; legea educaţiei naţionale; legea sănătăţii, legea monumentelor
• Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
(nr.50/1991, republicată),
• Legea nr. 18/1991, republicată privind fondul funciar,
• Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii
Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
Legea nr. 137/1995, (republicată) privind protecţia mediului
Legea nr. 7/1996, privind cadastrul imobiliar şi publicitate imobiliară
Legea nr. 26/1996 – Codul silvic
Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a I Căi de comunicaţie
Legea apelor nr. 107/1996
Legea nr. 114/1996 - legea locuinţei
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Legea nr. 1/2000 pentru constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor
forestiere, solicitată potrivit prevederilor legii fondului funciar nr.19/1992 şi ale Legii nr.169/1997
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IIIa - zone protejate
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare
Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
V -a -Zone de risc natural
Legea nr. 3/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes
naţional şi european
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
HGR nr. 382/2003 pentru aprtobarea normelor metodologice privind exigențele minime de conținut
ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale
HGR nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul
hărților de risc natural de alunecări de teren și inundații
HGR nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism
HGR nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor şi judeţelor
HGR nr. 584/2001 privind amplasarea unor obviective de mobilier urban
HGR nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică
HGR nr. 1076/20014 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri
și programe
Ordinul nr. 571/1997 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor,
pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, publicat în 1998
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de
securitate la incendiu și protecție civilă
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei
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3.
Domeniul de aplicare
Regulamentul General de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi
amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cât şi în extravilan.
Se exceptează de la aceste reguli construcţiile şi amenajările cu caracter militar şi special, care se
autorizează şi se execută în condiţiile stabilite de lege.
Autorizarea executării construcţiilor se va face de către autorităţile administrative publice locale, potrivit
competenţelor stabilite de Legea nr. 50/1991 şi Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
II.

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

1.
Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi patrimoniului
Păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului naţional natural şi construit, precum şi depistarea
şi eliminarea sau diminuarea efectelor surselor de poluare în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu conform Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, Legii Apelor nr. 107/1996 şi
Ordonanţei Guvernului nr. 50/2000 privind colaborarea autorităţilor publice locale cu Ministerul Sănătăţii.
Acordarea Autorizaţiilor de Construire pentru aceste categorii de clădiri şi pentru imobilele situate în zona
lor de protecţie se va face cu respectarea Legii 50/1991 republicată, a Legii nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil.
În scopul protecţiei mediului natural şi antropic, cât şi în scopul apărării interesului public, a stării de
sănătate a populaţiei şi protejării imaginii estetice a peisajului, se va organiza şi asigura salubrizarea
teritoriului din zona studiată. Se vor consulta: Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului,
Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Soluţiile adoptate în
procesul de proiectare, la autorizare, în execuţie şi în exploatarea construcţiilor şi amenajărilor vor avea în
vedere asigurarea eliminării controlate şi igienice a deşeurilor de orice fel (solide, lichide, gazoase) şi a
celor provenind de la locuinţe, căi de comunicaţie, zone verzi publice sau private, plantaţii etc).
Este interzisă cu desăvârşire descărcarea apelor uzate, periculoase sau a dejecţiilor neepurate în şanţurile
străzilor sau ale drumurilor, în sistemele de desecare, pe terenurile agricole sau pe platforme neamenajate
şi neimpermeabilizate.
Prevederi privind aspectul exterior al construcţiilor
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor nu contravine funcţiunii acestora
şi nu depreciază aspectul general al zonei.
Clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei
şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje.
Garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea
principală.
Înălţimea construcţiilor
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea regimului maxim de înălţime, respectiv a
înălţimii maxime admise, stabilite în cadrul reglementărilor privind unităţile teritoriale de referinţă cuprinse în
prezentul regulament.
În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri şi/sau
demisoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale.
Este permisă realizarea de demisoluri, cu excepţia cazurilor în care prezentul regulament o interzice.
În cadrul reglementărilor prezentului regulament, înălţimea construcţiilor se măsoară de la cota terenului
natural, înainte de executarea lucrărilor de construire.
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Materiale şi culori utilizate
Materiale
- se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, pastişe, imitaţii de materiale sau utilizarea
improprie a materialelor;
- pentru învelitoarea acoperişurilor se utilizează de regulă ţiglă;
- se acceptă acoperirea cu tablă nobilă (tablă de zinc sau tablă de cupru) pentru instituţii publice şi
biserici;
- nu se acceptă azbociment, tablă zincată sau tablă industrială (cutată, ondulată, etc.).
- fac excepţie construcţiile agroindustriale, prestări servicii şi/sau depozitare amplasate în UTR-urile A,
AI şi TE.
Culori
- se acceptă culori pastelate cu accente la ancadramente;
- nu se acceptă culori strălucitoare, puternice sau stridente;
- la documentaţiile de autorizarea construcţiilor vor fi ataşate obligatoriu planşe cu faţade colorate cu
specificarea culorilor conform paletarelor oferite de furnizori.
2.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public

Asigurarea distanţelor normate de amplasare a zonelor protejate faţă de sursele de poluare conform HGR

nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică și Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
Asigurarea securităţii construcţiilor conform Legii nr. 10/1995, normativului P100 - 1991 şi normelor PSI.
Realizarea construcţiilor în conformitate cu legea Protecţiei Civile şi prevederea unor terenuri şi spaţii în
scopul realizării de adăposturi pentru protecţia populaţiei în caz de calamităţi. Toate proiectele pentru
clădiri (noi sau extinderi-amenajări) vor fi supuse avizării pe linie de protecţie civilă și securitatea la
incendiu conform Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și
autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.
Realizarea construcţiilor cu asigurarea exigenţelor minimale privind funcţiunile, suprafeţele, finisajele,
dotările etc. înscrise în actele normative specifice (pentru locuinţe vezi legea 114/1996).
Respectarea interesului public prin rezervarea cu prioritate a amplasamentelor pentru obiectivele de
utilitate publică (dotări, reţele de comunicaţie, reţele şi echipamente tehnico-edilitare, alte amenajări cu
caracter public şi funcţional general conform art. 135 aliniatul 4 din Constituţia României).
Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire (desfiinţare) va fi conformă cu prevederile Legii
nr.50/1991 cu completările ulterioare.
Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în PUG a terenurilor libere rezervate pentru
lucrări de utilitate publică.
Acestea sunt:
- căile de comunicaţie
- clădirile şi terenurile necesare dotărilor de învăţământ, sănătate, cultură, sport, administraţie publică, culte
- zonele de protecţie sanitară a surselor şi rezervoarelor de apă. Spaţiile verzi şi cele destinate amenajărilor
sportive, de agrement şi turism
- terenurile necesare realizării reţelelor tehnico-edilitare, rampelor temporare de depozitare a deşeurilor
menajere şi cimitirelor de animale.
3.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

3.1) Amplasarea faţă de aliniament
Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:
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- în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul
construcţiilor existente;
- retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi
caracterul fronturilor stradale;
- în aceste două 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.
În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege conform legii, limita între domeniul privat şi
domeniul public.
3.2) Oientarea faţă de punctele cardinale
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi recomandărilor de orientare faţă de
punctele cardinale.
Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se va face în conformitate cu normele sanitare şi
tehnice în vederea realizării următoarelor cerinţe:
- asigurarea însoririi (minim 2 ore în cea mai scurtă zi a anului) pentu camerele de locuit,
- asigurarea iluminatului natural,
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile ce se vor crea,
- asigurarea unor cerinţe specifice legate de funcţiunea clădirii, de alegerea amplasamentului şi
respectarea condiţiilor de construire.
3.3) Amplasare în interiorul parcelei
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; se stabilesc pe baza avizului unităţii
teritoriale de pompieri;
c. pe laturile parcelelor care se învecinează cu cursuri de ape (permanente codificate şi sau necodificate,
canal colector al apelor pluviale), construcţiile se vor retrage la minim 3 m distanţă faţă de limita
proprietăţii, pentru a se asigura spaţiul necesar pentru lucrările de întreţinere şi intervenţie, dacă avizul
de specialitate nu prevede altfel;
d. amplasarea clădirilor anexe (şură, coteţe, fânare) se face de regulă conform modurilor tradiţionale
locale de organizare a loturilor;
e. construcţiile anexă de tip nou (garaje) se pot amplasa încorporate în volumul clădirii principale sau,
dacă lotul permite, independent de acesta cu condiţia să fie respectate următoarele reguli:
- înălţimea maximă la cornişă 2,20m,
- se acceptă acoperirea tip terasă la clădirile anexă, sau la construcţii amplasate în afara zonelor
tradiţionale şi sau protejate (vatra satului)
4.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,5m dintr-o circulaţie
publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.
Dimensionarea străzilor şi a acceselor carosabile ce deservesc loturile construite se face conform HGR
525/1996.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a
incendiilor, a autospecialelor de intervenţie pentru utilităţi, a ambulanţelor şi a utilajelor pentru colectarea
deşeurilor.
Pag.5

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
Comuna Ernei, Localitatea DUMBRĂVIOARA, jud. Mureş
Pr. nr. 335/B-2012

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate
de administratorul acestora.
5.
Reguli cu privire la echiparea edilitară
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării
consumatorilor la reţelele de apă, canalizare şi de energie electrică.
(2) De la dispoziţiile alineatului precedent se pot deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale,
locuinţele individuale, în următoarele condiţii:
- Realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a
mediului;
- Beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de primărie, la reţeaua
centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.
- Pentru extinderile de utilităţi, autorizaţiile de construire se vor da numai pentru acele proiecte care propun
pozarea utilităţilor doar în subteran

(3) Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de Ia 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, ori să asigure necesarul în sistem local, cu avizul organismelor competente.
Prevederile alin.(2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, autorizării executării construcţiilor în zonele unde nu există
reţele publice de apă şi de canalizare.

La realizarea instalaţiilor de alimentare cu apă, se va lua în considerare faptul că pentru sistemele, lucrările
şi reţelele de alimentare pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme, şi parcuri industriale se va
solicita avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu prevederile art. 1 lit „ţ” din HGR
nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu.
6.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii

Parcelarea
Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în două sau mai multe loturi.
Pentru ca loturile să fie construibile acestea vor avea asigurat accesul la un drum public şi posibilitatea
echipării tehnico-edilitare necesare. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare edilitară colectivă care să
respecte normele legale de protecţie a mediului.
Autorizarea parcelărilor se face cu condiţia ca pe parcelele rezultate să fie respectaţi indicii de utilizare a
terenului (POT şi CUT) maximi admişi prin prezentul regulament pentru zonele în care se află parcelele.
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă următoarele condiţii:
pentru loturile noi nu se admit parcele mai mici de 500mp;
pentru parcelele existente se admite lotizarea lor cu condiţia ca cel mai mic lot să aibă
suprafaţa mai mare de 500mp;
loturile cu suprafaţa mai mică de 500m rezultate în urma lotizărilor unor parcele existente
devin neconstruibile;
loturile construite existente care au suprafaţa mai mică de 500mp se păstrează.
7.

Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri

Spaţii verzi
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de
destinaţia şi capacitatea construcţiei.
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Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite, conform prezentului Regulament, din totalitatea amenajărilor de pe
suprafaţa parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, suprafeţe acoperite cu gazon, grădini
de flori, etc.
Împrejmuiri
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:
a) împrejmuiri opace, necesare pentru servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
b) împrejmuiri transparente, decorative sau de gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor
şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.
Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului
exterior al construcţiei.
8. Recomandări privind extinderea și/sau modernizarea locuințelor și gospodăriilor cu specific local
În cazul construcțiilor identificate ca având specific local (locuințe și/sau anexe), cu valoare ambientală și
arhitecturală, care păstrează elemente de arhitectură specifice zonei (volumetrie, elemente decorative,
prispe/târnațuri, pridvoare, frontoane) și al gospodăriilor care păstrează organizarea specifică locului (relația dintre
clădirea de locuit și anexe, succesiunea curților, organizarea acceselor etc), se recomandă ca modernizarea sau
extinderea construcțiilor să se facă cu respectarea următoarelor reguli:
- modernizarea locuințelor să se facă în volumul existent cu păstrarea și recondiționarea elementelor
tradiționale (elementele de închidere a prispelor/târnațurilor, a pridvoarelor, stâlpii și grinzile
aparente, traforurile decorative, frontoanele, ferestre, uși etc);
- extinderea locuințelor să se facă într-un corp nou, legat de clădirea existentă printr-o articulație
(corp de legătură), astfel încât locuința tradițională să-și păstreze autenticitatea;
- proporțiile volumetrice ale extinderii și materialele de construcție și finisare trebuie astfel alese încât
relația dintre corpul nou și clădirea existentă să fie organică și să pună în evidență clădirea
tradițională;
- volumetria clădirilor noi va fi în concordanță cu volumetria clădirii existente și va urmări punerea în
evidență a clădirii tradiționale. Se vor utiliza tipologii volumetrice similare cu cele tradiționale, tratate
de o manieră modernă cu evitarea stridențelor și/sau a pastișelor, cu păstratea rapoartelor între
plinuri și goluri, a pantelor acoperișurilor și a dimensiunilor și conformării streașinilor (de regulă
streașini înfundate);
- în cazul clădirilor aflate într-o stare de degradare care nu mai permite reabilitarea lor, amplasarea
construcțiilor noi trebuie sa respecte aliniamentul și retragerea față de limita laterală din spatele
construcției vechi. Aceste clădiri sunt amplasate, de regulă, cu spatele paralel cu una din limitele
laterale, la circa 1m distanță de aceasta și cu latura la stradă amplasată pe aliniament;
- se interzice utilizarea de culori stridente la fațade și la învelitori,
- se interzice utilizarea de învelitori din tablă ambutisată (imitație de cărămidă, cu ondule etc), sau din
tablă profilată, de tip industrial;
- se pot realiza acoperișuri din tablă plană cu falțuri, cu condiția ca tabla să nu fie lăsată nevopsită
(ex: tabla galvanizată nevopsită);
- construcțiile noi pot fi amplasate în continuarea construcțiilor existente sau, în cazurile în care se
renunță la anexele gospodărești (în special la grajdurile pentru animale), corpurile noi de clădire pot
lua locul anexelor, păstrând organizarea tradițională a gospodăriilor formate în general din curtea
din față (cu rol de primire și acces la locuință și anexe) și din curtea din spate cu rol de grădină;
- în cazul anexelor cu valoare ambientală dată de specificul lor local, care nu mai sunt utilizate pentru
funcțiunea inițială (grajd pentru animale, adăpost pentru utilajele de trasport si agricole (căruță, plug,
semănătoare, coasă mecanică, greblă mecanică etc) se recomandă reabilitarea și
refuncționalizarea lor (extindere clădire de locuit, bucătărie de vară, garaj, centrală termică,
spălatorie, uscătorie și călcătorie de rufe, spațiu pentru hobi, anexă pentru depozitare unelte de
grădinărit etc);
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-

se recomandă ca plantațiile existente în curte și grădină (flori, pomi fructiferi) să fie păstrate iar
vegetația care trebuie îndepărtată în timpul construirii, să fie replantată după terminarea lucrărilor de
construcție, pentru a se păstra caracterul locului;
nu se rocomandă utilizarea de plantații alogene, neadaptate la climatul zonei, sau care au caracter
invaziv cu afectarea negativă a vegetației locale;
se recomandă utilizarea tipologiilor volumetrice de mai jos:
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III. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia
construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de urbanism.
În limita intravilanului autorizarea construcţiilor se va face de regulă cu respectarea funcţiunii dominante
propuse prin P.U.G. în următoarele condiţii, pentru fiecare zonă funcţională în parte:
 construcţiile şi amenajările cu destinaţii şi funcţiuni diferite sau complementare, în raport cu funcţiunea
dominantă a zonei nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncţionalităţi, asigurându-se măsurile de
protecţie şi integrarea lor în structura urbană stabilită,
 se interzice realizarea construcţiilor şi amenajărilor cu funcţiuni incompatibile cu zonificarea propusă,
 amplasarea construcţiilor faţă de arterele de circulaţie va respecta distanţa minimă de asigurare a
circulaţiei fluente, încadrându-se în general în aliniamentul existent, fiind permise retrageri faţă de
acesta în cazuri justificate,
 vor fi asigurate accese carosabile Ia toate incintele astfel încât să permită accesul pompierilor, până la
fiecare lot,
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 parcarea şi gararea vehiculelor va fi asigurată în afara carosabilului,
 se va respecta integritatea şi funcţionalitatea spaţiului public, care va fi amenajat şi întreţinut
corespunzător,
 nu se vor autoriza Iucrări care prin amplasament, dimensiuni sau aspect sunt de natură să atenteze
asupra vecinităţilor sau pot aduce prejudicii de orice natură calităţii vieţii locuitorilor,
 se va urmări protejarea calităţii mediului, nu se vor autoriza lucrări cu caracter nociv în apropierea
zonelor de locuit,
 se vor proteja spaţiile verzi existente şi se va urmări ca ponderea acestora să nu se diminueze,
 vor fi asigurate toate utilităţile necesare funcţionării normale a fiecărui obiectiv, find indicate soluţiile
propuse şi condiţiile de realizare a lor; se vor proteja lucrările tehnico-edilitare existente,
 se va proteja fondul construit existent: se vor stabili măsuri de întreţinere în conformitate cu prevederile
legale în vigoare,
 amenajarea şi întreţinerea spaţiului public se va realiza numai pe bază de documentaţii de specialitate
aprobate, evitând stânjenirea circulaţiei şi efectele negative pentru estetica spaţiului,
 nu se vor amplasa şi autoriza obiective industriale tip Seveso.
IV.

PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru
funcţiunile şi în condiţiile stabilite de Legea nr. 50/1991 republicată şi Legea nr. 18/1991 şi anume:
construcţii care servesc activităţilor agricole (adăposturi pentru animale, spaţii de depozitare a recoltelor
sau utilajelor agricole) - fără a primi delimitare ca trup al localităţii. În această categorie nu pot fi incluse
construcţiile de locuinţe, garaje sau alte amenajări cu caracter permanent.
Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea
suprafeţelor de teren destinate construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole.
Utilizări permise:- lucrările de utilitate publică de interes naţional sau local, admise în condiţiile Legii nr.
18/1991 art. 71 aliniatul 2, pe baza unor documentaţii specifice, aprobate de organismele competente
conform legii. Lucrările prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicată.
Utilizări permise cu condiţii: reţelele tehnico-edilitare se vor amplasa grupat în imediata apropiere a căilor
de comunicaţie (Legea 18/1991 art. 81).
Construcţiile care prin natură şi destinaţie nu pot fi incluse în intravilan, conform prevederilor art. 70 din
Legea 18/1991, vor avea procente minime de ocupare a terenului şi se vor autoriza în urma obţinerii
acordului de mediu emis de Agenţia pentru Mediu, Ordonanţa L. 137/1995 (art. 8 si Anexa II).
Utilizări interzise
Nu se admit construcţii pe terenuri de clasa I-a şi II-a de calitate, terenuri amenajate cu lucrări de
îmbunătăţiri funciare sau plantate cu vii şi livezi (Legea nr. 18/1991 art. 71).
V.

CADRU DE REGULI OBLIGATORIU A FI RESPECTATE LA ELABORAREA VIITOARELOR PUZURI ŞI PUD-URI

 viitoarele extinderi ale intravilanului se vor putea face numai cu rezervarea de terenuri pentru echipare
edilitară şi pentru funcţiuni publice complementare funcţiunilor pentru care se solicită extinderea;
 extinderile vor putea fi făcute numai pe terenuri şi în scopurile identificate ca fiind parte din strategia de
dezvoltare a unităţii administrativ teritoriale;
 este interzisă avizarea extinderilor fără asigurarea obiectivelor şi dotărilor de interes public pentru zona
respectivă;
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 aceste dotări şi obiective de interes public se stabilesc de comun acord cu autoritatea locală, prin avizul
de oportunitate şi este obligatorie asigurarea terenurilor prin grija celor interesaţi în extinderea
intravilanului (entităţi private sau publice);
 corpurile propuse a fi introduse în intravilan vor avea ataşate bilanţuri teritoriale şi vor fi parcelate şi
reglementate integral prin documentaţii de urbanism aprobate în condiţiile legii;
 limitele teritoriului reglementat vor fi obligatoriu limitele tarlalei în care se regăseşte teritoriul în cauză;
 introducerea în intravilan a terenurilor deja parcelate de topografi se va face obligatoriu cu reparcelarea
lor deoarece parcelările stabilite de topografi nu sunt construibile.
VI.

UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

Împărţirea pe Unităţi Teritoriale de Referinţă – U.T.R.-uri, este marcată în Planşa B - U003.2 rev2.
Împărţirea în UTR-uri s-a făcut funcţie de funcţiunea dominantă a fiecărei zone, de omogenitatea
urbanistică a zonei şi de posibilităţile de delimitare fizică a UTR-urilor.
În cazul când PUG-ul şi Regulamentul nu conţin elemente suficiente pentru eliberarea certificatului de
urbanism şi a autorizaţiei de construire, certificatele de urbanism vor specifica necesitatea elaborării unor
documentaţii de urbanism (PUZ sau PUD), prin care se vor stabili reglementările necesare funcţie de
natura, amploarea şi caracterul amenajărilor sau implicaţiilor investiţiilor solicitate de către beneficiari. În
cazurile când se solicită astfel de documentaţii de urbanism, zona studiată va include limite fizice clare
(drumuri, cursuri de apă, limita intravilan, etc.), chiar dacă suprafaţa inclusă depăşeşte limita lotului/loturilor
pentru care se realizează documentaţia de urbanism.
Dacă, prin prezentul regulament, nu se prevăd alte reglementări referitoare la zonele funcţionale, în toate
cazurile se vor aplica prevederile Regulamentului General de Urbanism (în continuare R.G.U.) aprobat prin
HGR 525/1996.
Zone protejate
Pe baza concluziilor şi recomandărilor studiului de fundamentare “Studiu de evaluare istorică” este
delimitată şi instituită Zona construită protejată, clădirile din interiorul zonei fiind clasate în trei categorii :
1. Clădiri monumente istorice, clasate ca atare în Lista Monumentelor Istorice
2. Clădiri şi ansambluri de clădiri de valoare ambientală propuse a fi incluse în Lista Monumentelor Istorice
3. Clădiri şi ansambluri de valoare ambientală propuse pentru protecţie la nivel local
Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes
naţional /local se face cu avizul conform al Ministerului Cultelor Culturii.
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau
punerea în valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii, în
condiţiile stabilite prin ordin al ministerului culturii.
Sunt interzise orice fel de construcţii sau amenajări care, prin funcţiune, configuraţie arhitecturală sau
amplasament compromit aspectul general al zonei, distrug coerenţa ţesutului urban existent sau afectează
valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia.
Obiectivele care necesită protecţie în localitatea Dumbrăvioara sunt:
Nr poştal
nr.353

Descriere
castelul Teleki de la Dumbrăvioara

Delimitare zonă construită
protejată (parcele incluse)
nr: 257, 302-319, 350-354,
364-368, 402-405

UTR
Lc, L9
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Nr poştal
cimitir vechi
nr.287
nr. 288
nr. 285-286
nr. 269-270
nr. 284
nr. 289
nr. 33
Legendă:

Descriere
Cavoul Teleki
biserica Reformata
parohia Reformata
vechea scoala confesionala
vechea scoala elementara de stat
casa de locuit
casa de locuit
biserica Romano-Catolica

Delimitare zonă construită
protejată (parcele incluse)
intregul teritoriu al cimitirului
vechi
nr: 266-290,292-301, 406-439
nr: 288
nr: 285, 286
nr: 269-270
nr: 284
nr: 289
nr: 33

UTR
Gc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
Lc
L1

Clădiri şi ansambluri de clădiri incluse în lista monumentelor istorice
Clădiri şi ansambluri de clădiri propuse a fi incluse în lista monumentelor istorice cat. B
Clădiri şi ansambluri de valoare ambientală propuse pentru protecţie la nivel local
Conform “Studiului de evaluare arheologico-istorică” este delimitată şi instituită Zonă de protecţie pentru
următoarele componente ale patrimoniului arheologic:
1. Situri arheologice codificate RAN
2. Situri arheologice cartate şi nereperate până în prezent
Obiectivele arheologico-istorice în localitatea Dumbrăvioara sunt:
Nr.poz.

13

Descriere

Sánta Albert kertje

Importanță

Locală

Cod RAN
Localizare
• Fără Cod RAN
• Sit în zona intravilană

UTR

L2

În interiorul zonelor de protecţie arheologică marcate în planşa B-U 003.2 rev2 Reglementări urbanistice UTR. Zone protejate, pentru siturile cunoscute se va cere „Descărcarea terenului de sarcină arheologică”,
iar pentru siturile arheologice nereperate este necesar ca toate lucrările care afectează solul, indiferent de
caracter - privat sau comunitar, edilitar sau industrial, gospodăresc, utilitar sau agricol - să se solicite
„Evaluarea arheologică de teren şi diagnostic”.
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UTR - LC
Zona CENTRALĂ
Descriere:
- zona dotărilor majore de interes public, cu funcţiunea dominantă de locuire, aflată în interiorul zonei de
protecţie a monumentelor, suprapunându-se peste nucleul istoric al localităţii;
- zona cuprinde două din cele trei clădiri cu valoare arhitecturală şi istorică, înscrise în Lista
Monumentelor Istorice a judeţului Mureş;
- cuprinde construcţii cu regim de înălţime P, P+1, P+M.
Delimitare:
• proprietăţi particulare,
• străzi existente.
Reglementări:
• se vor considera construibile parcelele având minim 500mp şi un front la stradă de minim 12,00
metri în cazul construcţiilor izolate sau cuplate; adâncimea lotului trebuie să fie cel puţin egală cu
dimensiunea frontului la stradă;
• excepţional se admit a fi construibile şi loturi cu frontul la stradă mai mic de 12,00 metri şi suprafaţa
lotului de minim 500mp, dacă aceste parcele există şi sunt construite la momentul aprobării PUG.
Este interzisă subîmpărţirea ce generează loturi cu frontul la stradă mai mic de 12,00 metri şi
suprafaţa parcelei mai mică de 500mp, această prevedere urmând a fi aplicată în momentul
aplicării PUG;
• în cazul utilizării funcţionale a mai multor parcele pentru o nouă construcţie, se va menţine
exprimarea în plan şi arhitectură faţadelor a amprentelor parcelarului anterior;
• în cazul construcţiilor noi sau modificărilor/reconstrucţiilor de clădiri existente se va prelua forma
tradiţională de ocupare a terenului, volumetria şi proporţiile construcţiilor vor fi similare cu cele
existente,
• la obţinerea autorizaţiilor de construire se va solicita prin Certificatul de Urbanism avizul comisiei
de specialitate de la Ministerul Culturii;
• în zona construită protejată a clădirilor şi a ansamblului de clădiri propuse a fi incluse în Lista
Monumentelor Istorice, clădiri şi ansambluri de valoare ambientală propuse pentru protecţie la nivel
local :
- volumul construit al imobilelor va fi apropiat de fondul construit tradiţional cu respectarea
aliniamentelor şi alinierea stradală;
- la renovarea clădirilor valoroase se vor folosi materiale de construcţii, finisaje şi tâmplării
compatibile cu calităţile acestora (ţigle produse tradiţional, în ateliere de artizanat, lemn,
tencuială şi mortar fără adaos de ciment şi materiale moderne, piatră locală )
- se solicită Avizul Ministerului Culturii şi Cultelor
• se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi
siguranţa publică;
• se vor completa loturile libere numai pe bază de P.U.Z. sau P.U.D. (după caz);
• la obţinerea autorizaţiilor de construire se va solicita prin Certificatul de Urbanism avizul comisiei
de specialitate de la Ministerul Culturii;
• orice intervenţie în zona protejată necesită avize de specialitate conform legii,
Permisiuni:
● se pot autoriza construcţii de locuinţe, anexe, funcţiuni complementare, dotări de interes public;
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•
•
•
•
•
•
•
•

funcţiuni publice: echipamente publice – administraţie, justiţie, cultură, învăţământ, turism,
sănătate (policlinică, dispensar, cabinet medical), servicii profesionale – personale, tehnice,
servicii financiar-bancare şi de asigurări, servicii de consultanţă;
se vor menţine de preferinţă actualele utilizări publice ale clădirilor şi, în special acele utilizări
care păstrează până în prezent destinaţia iniţială a clădirilor;
servicii comerciale şi comerţ adecvate zonei centrale;
activităţi productive manufacturiere de lux, nepoluante şi generând fluxuri reduse de persoane şi
transport, atractive din punct de vedere turistic;
reparaţii, consolidări, înlocuirea fondului construit existent, cu condiţia ca funcţiunea să fie
compatibilă cu caracterul şi prestigiul zonei centrale;
completarea spaţiilor libere pentru modernizare, confortizare, extinderi;
schimbarea destinaţiei unor spaţii construite, pentru funcţiunile complementare;
mansardarea clădirilor existente numai în volumul podului.

Restricţii:
• orice funcţiuni incompatibile cu statutul de zonă protejată;
• comerţ şi depozitare en-gros;
• depozitare de materiale toxice sau inflamabile;
• depozitare de deşeuri, platforme de precolectare, depozite de materiale refolosibile;
• orice alte activităţi generatoare de poluare, trafic greu sau aglomerări importante;
• orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine
sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora.
Forma şi dimensiunile terenului pentru a putea fi construit: (conform R.L.U. cap. II, pct. 6.)
Autorizarea executării parcelărilor, a dezmembrărilor de orice fel şi a reparcelărilor, în baza prezentului
regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare parcelă în parte se respectă următoarele condiţii:
• pentru loturile noi nu se admit parcele mai mici de 500mp;
• pentru parcelele existente se admite lotizarea lor cu condiţia ca cel mai mic lot să aibă suprafaţa
mai mare de 500mp;
• loturile cu suprafaţa mai mică de 500m rezultate în urma lotizărilor unor parcele existente devin
neconstruibile;
• loturile construite existente care au suprafaţa mai mică de 500mp se păstrează.
Regim de înălţime:
• înălţimea max. admisă a clădirilor este P+M;
• înălţimea max. la cornişă - 6m;
• panta acoperişurilor - min 300 – max. 450.
Aliniament:
• pentru orice construcţie nouă este obligatorie o retragere de min.26m de la axul străzii Principale
DN15;
• se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinătăţi, fiind permise retrageri faţă de
aliniament numai în cazuri bine justificate.
Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
• se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe,
dar nu mai puţin de 3,0m;
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•

în cazul zonelor unde amplasarea clădirii s-a făcut în mod tradiţional, perpendicular pe
aliniament, cu un perete pe limita de proprietate, se recomandă păstrarea modului de amplasare,
dar este obligatorie obţinerea acodului vecinului, conform codului civil.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă:
• distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la
cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,0metri.
Caracteristici arhitecturale:
• se va respecta caracterul general al străzii respective cu permisiuni de modernizare;
• se va urmări realizarea unui grad de locuire şi confort cât mai ridicate, cu tratarea atentă a
volumetriei şi aspectului arhitectural al noilor construcţii de locuinţe. Astfel paleta cromatică,
conformarea faţadelor şi amplasarea golurilor la construcţiile de locuit vor fin în concordanţă cu
specificul zonei
Parcaje:
• staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor
publice. Se va asigura numărul minim de locuri de parcare corelat cu funţiunile dezvoltate,
conform prevederilor R.G.U.
Spaţii verzi:
• spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi platforme vor fi amenajate ca spaţii verzi,
asigurîndu-se minim 30% suprafeţe plantate din total teren
Împrejmuiri:
• loturile se vor împrejmui pe toate cele 4 laturi. Împrejmuirile vor fi realizate din materiale
durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile laterale şi
posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă.
Procent maxim de ocupare a terenului:
P.O.T.max = 35%
Coeficient maxim de utilizare a terenului:
C.U.T.max = 0,6
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UTR - L1-9
Descriere:
Zonă de LOCUINŢE
Delimitare:
•
•

L1, L2, L3, L5 – zone de locuit dens construite;
L4, L6, L7, L8, L9 – zone de locuit marginale, cu construcţii puţine sau rezervate pentru
construcţii.

Reglementări:
• se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi
siguranţa publică;
• la toate UTR-urile se vor respecta zonele de protecţie prevăzute;
• la toate UTR-urile la care panta terenurilor este mai mare de 5% se vor efectua studii geotehnice în
vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a măsurilor de stabilizare a terenului şi a condiţiilor de
realizare a construcţiilor;
• în zona de protecţie a D.N.şi a D.J. nu se va construi decât cu Avizul A.D.N, respectiv a Direcţiei
Judeţene de Drumuri şi Poduri;
• pentru loturile adiacente liniei C.F. se va solicita aviz de specialitate,
• la UTR L1 în zona de protecţie a cimitirului se solicită studiu de impact privind sănătatea publică
• la UTR L2 în zona construită protejată a siturilor arheologice nereperate, pentru toate lucrările
care afectează solul, indiferent de caracter – privat sau comunitar, edilitar sau industrial,
gospodăresc, utilitar sau agricol – se solicită „Evaluarea arheologică de teren şi diagnostic”.
Permisiuni:
• se pot autoriza construcţii de locuinţe, anexe, funcţiuni complementare, dotări de interes public,
lăcaşuri de cult;
• unităţi mici de producţie sau servicii nepoluante;
• reparaţii, consolidări, înlocuirea fondului construit existent cu locuinţe individuale noi;
• completarea loturilor libere între case, ce vor conţine maxim 3 imobile;
• mansardarea clădirilor existente în volumul podului;
• funcţiuni publice: echipamente publice – administraţie, cultură, învăţământ, turism, servicii
profesionale – personale, tehnice, servicii financiar-bancare şi de asigurări, servicii de
consultanţă;
• servicii comerciale – comerţ alimentar, comerţ nealimentar cu mărfuri de folosinţă zilnică;
• ateliere meşteşugăreşti
• culturi agricole în cadrul parcelei aferente
• reparaţii, consolidări, înlocuirea fondului construit existent;
• spaţii verzi de protecţie
• anexe gospodăreşti
Restricţii:
• nu se va permite amplasarea unităţilor de producţie, în special cele poluante;
• depozitare en-gros;
• depozitări de materiale refolosibile;
• depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;
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•
•

orice alte activităţi generatoare de poluare, trafic greu sau aglomerări importante;
orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele vecine
sau care împiedică evacuarea şi colectarea acestora.

Forma şi dimensiunile terenului pentru a putea fi construit: conform R.L.U. cap. II, pct. 6.
Regim de înălţime: max. P+1
Aliniament:
• la frontul existent sau pentru zonele nou construite aliniamentul va fi cel propus prin PUZ;
• pentru orice construcţie nouă sau reconstruire este obligatorie o retragere de :
- minim 13m din axul străzii pe ambele părţi - pentru drumul naţional,
- minim 12m din axul străzii pe ambele părţi- pentru drumul judeţean,
- minim 10m din axul străzii pe ambele părţi- pentru drumul comunal.
• pentru loturile adiacente liniei C.F. se va solicita aviz de specialitate (L1,3,5,6,7).
Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
• se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe,
dar nu mai puţin de 3,0m.
• în cazul zonelor unde amplasarea clădirii s-a făcut în mod tradiţional, perpendicular pe
aliniament, cu un perete pe limita de proprietate, se recomandă păstrarea modului de amplasare,
dar este obligatorie obţinerea acodului vecinului, conform codului civil.
Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă:
• distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la
cornişe a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 4,0metri.
Caracteristici arhitecturale:
• se va respecta caracterul general al străzii respective cu permisiuni de modernizare;
• se va urmări realizarea unui grad de locuire şi confort cât mai ridicate, cu tratarea atentă a
volumetriei şi aspectului arhitectural al noilor construcţii.
Parcaje:
•
staţionarea autovehiculelor se admite numani în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publie.
Se va asigura numărul minim de locuri de parcare corelat cu funţiunile dezvoltate, conform
prevederilor R.G.U.
Spaţii verzi:
•
spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi platforme vor fi amenajate ca spaţii verzi,
asigurîndu-se minim 30% suprafeţe plantate din total teren
Împrejmuiri:
•
Loturile se vor împrejmui pe toate cele 4 laturi. Împrejmuirile vor fi realizate din materiale durabile,
şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile laterale şi posterioare să fie
diferite de împrejmuirea la stradă.
Procent maxim de ocupare a terenului:
P.O.T.max = 35%
Coeficient maxim de utilizare a terenului:
C.U.T.max= 0,6
Pentru loturile cu construcţii existente se păstrează POT-ul existent, iar CUT-ul max. va fi de 0,6 sau cel
rezultat în urma mansardării în limitele volumului podului existent.
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UTR - A
Descriere:
Zona de UNITĂŢI AGRICOLE
Delimitare:
• limita intravilanului,
• trupul izolat T1.
Reglementări:
• se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi siguranţa publică;
• se păstrează caracteristicile existente;
• înfiinţarea de unităţi noi sau reconversie se face pe bază de P.U.Z.
Permisiuni:
• anexe specifice zonei: grajduri, ateliere, şoproane, depozite, etc.
• depozitarea bunurilor şi materialelor legate de activităţile agricole;
Restricţii:
• la schimbarea destinaţiei, nu se vor amplasa unităţi de producţie poluante;
• se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ şi orice alte servicii de interes general în interiorul
limitelor în care poluarea depăşeşte concentraţiile maxim admisibile (CMA).
Forma şi dimensiunile terenului pentru a putea fi construit:
• pe bază de studii de specialitate - cu asigurarea de suprafeţe plantate de protecţie de minim 15% din
suprafaţa ocupată de clădiri şi platforme
Aliniament:
• conform P.U.Z., în acord cu specificaţiile tehnologice de profil şi cu normele de protecţie sanitar
veterinară
Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
• se reglementează prin PUZ, în acord cu specificaţiile tehnologice de profil şi cu normele de protecţie
sanitar veterinară
Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă:
• se reglementează prin PUZ, în acord cu specificaţiile tehnologice de profil şi cu normele de protecţie
sanitar veterinară
Caracteristici arhitecturale:
• se reglementează prin PUZ arhitectura va fi în concordanţă cu tehnologia folosită
Parcaje:
• staţionarea autovehiculelor se admite numani în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publie. Se va
asigura numărul minim de locuri de parare corelat cu funţiunile dezvoltate, conform prevederilor R.G.U.
Împrejmuiri:
• loturile se vor împrejmui pe toate cele 4 laturi, cu înălţimea de maxim 2,50m. Împrejmuirile vor fi
realizate din materiale durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile
laterale şi posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă. Toate unităţile vor fi obligate să
planteze perdele verzi de protecţie minim 3,00m lăţime, care vor dubla împrejmuirea pe toate laturile.
Valori ale procentului de ocupare a terenului:
• indiferent de reglementările PUZ, se vor asigura spaţii verzi pentru protecţie pe o suprafaţă de min.
20% din suprafaţa totală a loturilor.
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UTR - AI 1, 2
Descriere:
Zonă pentru UNITĂŢI AGROINDUSTRIALE
Delimitare:
• străzi existente,
• proprietăţi particulare,
• limita intravilanului,
• trupurile izolate T2, T4.
Reglementări:
• se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi
siguranţa publică;
• se autorizează construirea de noi unităţi de producţie şi de depozitare a căror activitate este
compatibilă cu cele existente şi nu au efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător;
• unităţile noi se vor amplasa în baza planurilor urbanistice zonale.
• La UTR AI1 în zona de protecţie a cimitirului se solicită studiu de impact privind sănătatea
publică.
Permisiuni:
• completarea spaţiilor libere cu alte construcţii cu aceleaşi funcţiuni;
• reparaţii, consolidări, înlocuirea elementelor deteriorate;
• activităţi productive şi de servicii cu profil nepoluant;
• distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse;
• servicii de intermediere, ambalare, reparaţii;
• depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi şi depozitare;
• activităţi productive agro-industriale nepoluante;
• sedii de companii şi firme;
• completarea cu utilităţi.
Restricţii:
● orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul
îndepărtării investitorilor interesaţi;
• activităţile productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin traficul generat;
• amplasarea de locuinţe.
Forma şi dimensiunile terenului pentru a putea fi construit:
• conform P.U.Z.
Regim de înălţime: conform P.U.Z.
Aliniament:
• conform PUZ,
• crearea de perdele de protecţie faţă de drumuri.
Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
• amplasarea construcţiilor faţă de drumurile publice va avea în vedere asigurarea accesului
pietonal direct, a accesului carosabil, şi a parcajelor necesare în funcţie de specificul obiectivului.
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Regimul de aliniere a noilor construcţii va respecta zona de siguranţă a DJ – 24 metri, şi a DC –
20 metri.
Caracteristici arhitecturale:
• se reglementează prin PUZ; arhitectura va fi în concordanţă cu tehnologia folosită.
Parcaje:
• staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelelor, în afara circulaţiilor publie. Se
va asigura numărul minim de locuri de parcare corelat cu funcţiunile dezvoltate, conform
prevederilor R.G.U.
Împrejmuiri:
• loturile se vor împrejmui pe toate cele 4 laturi, cu înălţimea de maxim 2,50m. Împrejmuirile vor fi
realizate din materiale durabile, şi vor avea imagine unitară. Se admite ca împrejmuirile pe laturile
laterale şi posterioare să fie diferite de împrejmuirea la stradă. Toate unităţile de producţie vor avea
perdele verzi de protecţie, care vor dubla împrejmuirea pe toate laturile.
Valori ale procentului de ocupare a terenului:
• indiferent de reglementările PUZ, se vor asigura spaţii verzi pentru protecţie pe o suprafaţă de
min. 20% din suprafaţa totală a loturilor.
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UTR - SP1,2
Descriere:
ZONĂ PENTRU SPORT, AGREMENT ŞI SPAŢII VERZI
Delimitare:
•
•

proprietăţi particulare,
străzi existente.

Reglementări:
•

se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi
siguranţa publică;

Permisiuni:
•
•
•
•
•
•

spaţii verzi şi plantate,
sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite,
apă, fântâni şi jocuri de apă;
mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă,
completarea cu utilităţi,
construcţii sau instalaţii temporare pentru evenimente şi manifestări cu caracter cultural, sportiv
sau de divertisment, cu condiţia de a nu afecta calitatea şi integritatea spaţiilor verzi şi a
plantaţiilor şi de a fi 100% demontabile. După dezafectarea construcţiilor temporare, spaţiile
libere vor fi readuse la starea iniţială. Construcţiile şi instalaţiile temporare se vor demonta şi
îndepărta în termen de maxim 3 zile de la încheierea evenimentelor sau manifestărilor pentru
care au fost autorizate.

Restricţii:
•
•

se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare,
se interzic orice schimbări ale funcţiilor spaţiilor verzi publice şi specializate şi diminuarea
suprafeţelor înverzite,

Forma şi dimensiunile terenului pentru a putea fi construit:
•

conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Regim de înălţime:
•

conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Aliniament:
•

conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
•

conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
•

conform studiilor de specialitate avizate conform legii.
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UTR - TE
Descriere:
Zonă de ECHIPARE EDILITARĂ – cuprinde terenul aferent staţiei de epurare;
Delimitare:
• limita intravilanului,
• trupul izolat T3
Reglementări:
● se admit numai investiţii legate de întreţinerea şi funcţionarea staţiei de epurare;
● se vor respecta normele prescrise de legile în vigoare privind stabilirea zonelor de protecţie
sanitară.
Permisiuni:
• se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi siguranţa
publică;
• captări de apă, staţii de pompare, rezervoare de apă,
• staţii de epurare, bazine impermeabile vidanjabile
• staţii de reglare măsură predare
• posturi de transformare
• alte instalaţii edilitare
• reţele tehnico – edilitare (apă, canalizare, LEA, gaz, telefonie)
• extinderi de utilităţi, cu condiţia să fie amplasate în subteran
Restricţii:
• se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare.
• orice alte activităţi, amenajări şi construcţii în afara celor premise.
Amplasarea construcţiilor:
● echiparea tehnico-edilitară se va realiza numai pe baza proiectelor de execuţie elaborate de
specialişti în domeniu, având la bază studii de fezabilitate;
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UTR - CTF
Descriere:
Zona TRANSPORTURILOR PE CALE FERATĂ
Delimitare:
• zona de locuit;
• zona de activităţi agro-industriale.
Permisiuni:
În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului Transporturilor:
• construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată;
• construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de restabilire a circulaţiei;
• instalaţii fixe pentru tracţiune electrică;
• instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaţii, transmisiuni de date şi
construcţiile aferente acestora;
• lucrări de terasamente necesare funcţional;
• lucrări de terasamente şi plantaţii necesare ameliorării aspectului peisagistic.
În sensul prezentului regulament prin zona de protecţie a infrastructurii feroviare se înţelege fâşia de
teren, indiferent de proprietar, cu o lăţime de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale C.F.R., situată
de o parte şi de alta a căii ferate. În această zonă amplasarea construcţiilor se face numai cu avizul
Ministerului Transporturilor.
Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limita de 20m fiecare,
situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de
siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor precum şi a
instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului (OG 12/1998). În zona de siguranţă, indiferent de
proprietarul terenului, este interzisă amplasarea oricărei alte construcţii, reţele edilitare, căi de comunicaţie
sau instalaţii în afara celor aparţinând infrastructurii feroviare.
În zona de siguranţă, indiferent de proprietarul terenului, este interzisă amplasarea oricărei construcţii,
reţele edilitare, căi de comunicaţie sau instalaţii în afara celor aparţinând infrastructurii feroviare.
Restricţii:
În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor pe cale ferată se interzic:
• amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, depozite de materiale sau înfiinţarea de
plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare;
• utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea
crea confuzie cu semnalizarea feroviară
• 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;
• depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de
protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii ferociare a zonei de
protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului
Cedarea, transferul, ocuparea temporară sau definitivă a terenului din patrimoniul R.A. SNCFR, pentru
lucrări de interes public, atât în intravilan cât şi în extravilan, se fac numai cu avizul R.A. SNCFR şi al
Ministerul Transporturilor.
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Amplasarea clădirilor faţă de aliniament:
• conform studiilor de specialitate, avizate conform legii
Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor
• conform studiilor de specialitate, avizate conform legii
Procent maxim de ocupare a terenului (POT)
• conform studiilor de specialitate
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)
• conform studiilor de specialitate
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UTR - CTR
Descriere:
Zona TRANSPORTURILOR RUTIERE
Delimitare:
• zona drumurilor publice din intravilan care se suprapun pe drumurile naţionale, judeţene sau
comunale
Permisiuni:
În zona drumului public se vor autoriza cu avizul organelor de specialitate şi ale administraţiei publice
lucrările de:
• construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice de deservire, de întreţinere şi de exploatare;
• parcaje, garaje, staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor
complementare, magazine, restaurante, baruri etc.);
• conducte de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse
petroliere, reţele termice, electrice, telecomunicaţii şi infrastructură ori alte instalaţii sau
construcţii de acest gen.
Prin zona drumului se înţelege ampriza, zonele de siguranţă şi zonele de protecţie.
Autorizarea construcţiilor de locuire (locuinţe, case de vacanţă, sau alte construcţii cu caracter turistic,
spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare) este permisă
cu respectarea zonelor de protecţie a drumurilor delimitate conform legii (OG nr.43/1997) şi cu avizul
Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri sau a Administraţiei Naţionale a Drumurilor (pentru lucrări din
zona drumurilor deschise traficului internaţional), sau Consiliul Judeţean Mureş (pentru drumuri judeţene)
Zonele de protecţie sunt fâşiile de teren între marginile exterioare zonei de siguranţă şi marginile zonei
drumului, şi măsoară: 50m din ax în cazul drumurilor expres sau autostrăzi, 22m pentru drumuri naţionale
20m din ax pentru drumuri judeţene şi 18 m din ax în cazul drumurilor comunale.
Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa
dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi alta a drumurilor va fi de minimum
13m pentru drumurile naţionale, de minimum 12m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10m pentru
drumurile comunale (OG43/1997). Zonele de siguranţă sunt necesare pentru semnalizare rutieră, siguranţa
circulaţiei, iar zonele de protecţie sunt necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumurilor.
Pentru localităţi lăţimea zonei străzii include: trotuare şi suprafeţe de teren necesare amplasării lucrărilor
anexe (rigole, spaţii verzi, semnalizare rutieră, iluminat şi reţele publice).
Pentru reţeaua de străzi, se vor aplica profile transversale cu respectarea condiţiilor impuse de normativele
în vigoare (STAS 10144/1-90, STAS 10144/2,3-91), ţinând seamă de categoriile funcţionale ale acestora,
de traficul rutier şi de utilizarea raţională a terenurilor, pentru o perioadă de perspectivă de minim 15 ani.
Creşterea traficului rutier, determinat prin evaluări periodice a valorilor de trafic, pe reţeaua de drumuri, va
impune modificarea claselor tehnice.
Restricţii:
În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor rutiere se interzic:
• amplasarea construcţiilor care prin configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente în zonele de
siguranţă sau protecţie a drumului;
• orice orice utilizări, altele decât cele admise;
• lucrări de terasament de natură să afecteze siguranţa circulaţiei .
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În vederea fluidizării circulaţiei de vehicule, pietoni şi biciclişti cu consum minim de energie, timp şi în
condiţii de siguranţă se vor prevedea amenajări de intersecţii. În funcţie de categoriile drumurilor şi traficul
rutier intersecţiile între drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, cu respectarea legislaţiei în
vigoare. Din punc de vedere geometric şi al numărului de accese intersecţiile la acelaşi nivel vor fi: cu trei
ramuri cu sau fără insule (oblice,normale sau bifurcaţii), cu patru ramuri cu sau fărăr insule (normale - în
cruce, sau oblice), intersecţii cu cinci sau mai multe ramuri şi intersecţii giratorii prevăzute cu insule
centrale. Intersecţiile denivelate: cu trei ramuri (triunghiuri cu trei pasaje şi trompetă), cu patru ramuri (trifoi
cu patru foi, cu două bucle, formă de romb sau cu accese bilaterale).
La amenjarea intersecţiilor se vor asigura, câmpurile de vizibilitate conform distanţelor prevăzute în
normative (STAS 1044/3).
Restricţii:
• Amplasarea construcţiilor şi a panourilor publicitare în curbe şi în intersecţii pe suprafeţele
destinate vizibilităţii;
• Obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amplasarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor
publicitare şi a oricăror alte obstacole;
• Amplasarea panourilor publicitare la o distanţă mai mică de 150m în localitate şi mai mică de 250m
în afara localităţii, distanţă calculată de la intrarea, respectiv ieşirea din intersecţie;
• Amenajarea parcărilor în interiorul şi exteriorul curbelor periculoase.
Alei de circulaţie cu caracter privat
• drumurile de acces vor corespunde normelor în vigoare şi vor permite accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor şi de protecţie civilă;
• accesele carosabile nu trebuie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în
permanenţă;
• se vor respecta distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unităţii teritoriale de pompieri;
• se vor respecta distanţele de siguranţă faţă de intersecţii (minim. 250 m)
• la drumurile care se termină în fundătură este necesară amenajarea acestora astfel încât să
permită întoarcerea vehiculelor ce deservesc zona, inclusiv a autospecialelor pentru stingerea
incendiilor;
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UTR - GC
Descriere:
Zonă de GOSPODĂRIE COMUNALĂ - CIMITIRE
Delimitarea:
•
proprietăţi particulare
•
trupul izolat T3.
Reglementări:
•
se vor respecta condiţiile de protecţie a mediului şi normele privind sănătatea publică şi
siguranţa publică;
•
se vor respecta condiţiile de stabilitate şi zona de protecţie sanitară;
•
se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri;
•
se va sigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor meteorice;
•
se vor asigura plantaţii înalte pe aleile principale şi la limita exterioară a incintei;
Permisiuni:
•
reparaţii, consolidări, înlocuirea elementelor funerare;
•
lăcaşuri de cult
•
spaţii verzi de protecţie
•
amenajarea aleilor în cimitire, amenajarea spaţiilor verzi în cimitire
•
construcţii si amenajări specifice cultului
•
spaţii pentru administraţie
•
instalaţii edilitare în cimitire
•
completarea spaţiilor libere cu alte morminte;
•
casă sau capelă funerară;
•
spaţii pentru administraţie.
Restricţii:
• în zona de protecţie sanitară nu se va construi decât cu AVIZ SANITAR
Regim de înălţime: P.
Aliniament, amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor:
• după obiceiul locului şi prin respectarea normelor de cult.
Caracteristici arhitecturale:
• se va respecta stilul actual, cu permisiuni de modernizare.
Spaţii verzi:
• toate amenajările gospodăriei comunale vor fi asigurate cu zone de protecţie sanitară, şi vor avea
perdele de protecţie de minim 15% din suprafaţa parcelei.
Împrejmuiri:
• vor fi decorative, dublate cu gard viu. Materialele şi alcătuirea acestora vor fi în concordanţă cu
specificul arhitecturii locale.
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UTR - EXO
Descrierea:
Zona rezervată pentru traseul arterei ocolitoare pentru traficul de tranzit
EXO este zona prin care va trece traseul viitorului drum ocolitor şi care urmează a fi stabilit prin studii de
specialitate. Această zonă este formată dintr-o fâşie de teren de 50m lăţime situată în partea vestică a
localităţii.
Restricţii provizorii
EXO - se interzice în mod provizoriu, până la aprobarea studiilor de specialitate realizarea oricăror
construcţii definitive pe traseul viitorului drum ocolitor pentru traficul de tranzit.

Verificat,
arh. Octavian LIPOVAN

Redactat,
ing. SZŐCS Angela
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